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Amendement 1
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

over uitdagingen en kansen voor
hernieuwbare energie in de Europese 
energiemarkt

over hernieuwbare energie: een 
belangrijke speler op de Europese 
energiemarkt

Or. en

Amendement 2
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
over Europa 2020, een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
(COM (2010) 2020),

Or. en

Amendement 3
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Richtlijn 2012/27/EU van het 
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Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2012 betreffende energie-
efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 
2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende 
intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG 
en 2006/32/EG,

Or. en

Amendement 4
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het werkdocument van de 
diensten van de Commissie bij het voorstel 
voor de Richtlijn 2009/28/EC van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen 
(SEC(2008) 57),

Or. en

Amendement 5
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien nr. 44/2012 van de publicatie 
"Statistics in focus" van 8 november 2012 
van Eurostat getiteld "Analysis of the 
latest data on energy from renewable 
sources",

Or. en
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Amendement 6
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het aandeel van 
hernieuwbare energie (RES) in de 
Europese energiemix op de korte, 
middellange en lange termijn stijgt;

Schrappen

Or. nl

Amendement 7
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het aandeel van 
hernieuwbare energie (RES) in de 
Europese energiemix op de korte, 
middellange en lange termijn stijgt;

A. overwegende dat het aandeel van 
hernieuwbare energie (RES) in de 
Europese energiemix op de korte, 
middellange en lange termijn stijgt en dat 
hernieuwbare energie een belangrijke 
bijdrage levert tot een veilige, 
onafhankelijke, gediversifieerde en 
emissiearme energievoorziening in 
Europa;

Or. de

Amendement 8
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het aandeel van 
hernieuwbare energie (RES) in de 
Europese energiemix op de korte, 
middellange en lange termijn stijgt;

A. overwegende dat het aandeel van 
hernieuwbare energie (RES) in de 
Europese energiemix op de korte, 
middellange en lange termijn stijgt, 
waardoor hernieuwbare energie de 
hoeksteen wordt van het energiesysteem 
van de EU;

Or. en

Amendement 9
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het aandeel van 
hernieuwbare energie (RES) in de 
Europese energiemix op de korte, 
middellange en lange termijn stijgt;

A. overwegende dat het aandeel van 
hernieuwbare energie (RES) in de 
Europese energiemix op de korte, 
middellange en lange termijn stijgt en dat 
hernieuwbare energiebronnen volgens het 
Stappenplan Energie 2050 in 2050 het 
grootste aandeel in de energievoorziening 
zullen hebben;

Or. de

Amendement 10
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat hernieuwbare 
energiebronnen bijdragen tot de 
energiebeleidsdoelstellingen van de 
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Europese Unie;

Or. en

Amendement 11
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Europese 
Commissie er in haar Stappenplan 
Energie 2050 in alle scenario's voor het 
koolstofarm maken van de economie van 
uitgaat dat hernieuwbare energiebronnen 
tegen 2050 tussen de 55% en 75% 
uitmaken van het eindenergieverbruik, 
maar dat de groei van het aandeel van 
hernieuwbare energie na 2020 in het slop 
raakt als er niet verdere maatregelen 
getroffen worden; 

Or. en

Amendement 12
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat diversificatie van 
onze energiemix afhankelijk is van een 
breed scala aan hernieuwbare-
energietechnologieën (waterkracht, 
aardwarmte, zonne-energie, getijdekracht, 
wind, warmtewisselaars, biomassa en 
biobrandstoffen) die verschillende 
diensten bieden in de vorm van 
elektriciteit, verwarming en koeling 
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alsmede transportoplossingen;

Or. en

Amendement 13
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat hernieuwbare 
energie een breed scala aan technologieën 
biedt die energiediensten leveren in de 
vorm van elektriciteit, verwarming en 
koeling alsook transportoplossingen en op 
die manier een belangrijke rol kunnen 
spelen bij de diversificatie van onze 
energiemix;

Or. en

Amendement 14
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat hernieuwbare 
energie een breed scala aan technologieën 
biedt die energiediensten leveren in de 
vorm van elektriciteit, verwarming en 
koeling alsook transportoplossingen en op 
die manier een belangrijke rol kunnen 
spelen bij de diversificatie van onze 
energiemix;

Or. en
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Amendement 15
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de bindende 
doelstelling van minimaal 20% 
hernieuwbare energie tegen 2020 een 
kerndoel is van de Europa 2020-strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei;

Or. en

Amendement 16
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het potentieel van 
de Europese hernieuwbare 
energiebronnen voor de 
energievoorziening nog niet ten volle is 
benut;

Or. de

Amendement 17
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat van alle energie 
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uit hernieuwbare bronnen hout en 
houtafval nog altijd het grootste aandeel 
heeft in het bruto-eindenergieverbruik;

Or. en

Amendement 18
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat verwarming en 
koeling goed zijn voor ongeveer 45% van 
het eindenergieverbruik in de EU en er 
aldus een doorslaggevende rol voor 
hernieuwbare verwarmings- en 
koelingstechnologieën is weggelegd in het 
koolstofarm maken van de energiesector;

Or. en

Amendement 19
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat er voor 
hernieuwbare verwarmings- en 
koelingstechnologieën een 
doorslaggevende rol is weggelegd in het 
koolstofarm maken van de energiesector;

Or. en
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Amendement 20
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat het toenemende 
aandeel van hernieuwbare energie in de 
Europese energiemix een uitbreiding van 
de bestaande netwerk- en IT-
infrastructuur noodzakelijk maakt;

Or. de

Amendement 21
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat voor 
technologische vooruitgang op het gebied 
van hernieuwbare energie meer steun 
voor onderzoek en ontwikkeling nodig is; 

Or. de

Amendement 22
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat binnen het 
energiebeleid altijd een evenwicht 
gevonden moet worden tussen de 
doelstellingen voorzieningszekerheid,
rentabiliteit en milieuvriendelijkheid;

B. overwegende dat het energiebeleid altijd
gericht moet zijn op verwezenlijking van 
de doelstellingen op het vlak van 
bevordering van hernieuwbare energie, 
energie-efficiëntie en 
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voorzieningszekerheid, waarbij gezorgd 
moet worden voor industriële 
concurrentiekracht en de verwezenlijking 
van de 
klimaatsverminderingsdoelstellingen voor 
de middellange en lange termijn;

Or. en

Amendement 23
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat binnen het 
energiebeleid altijd een evenwicht 
gevonden moet worden tussen de 
doelstellingen voor voorzieningszekerheid, 
rentabiliteit en milieuvriendelijkheid;

B. overwegende dat binnen het 
energiebeleid altijd een evenwicht 
gevonden moet worden tussen de 
doelstellingen voor voorzieningszekerheid, 
concurrentievermogen, rentabiliteit en 
milieuvriendelijkheid;

Or. pl

Amendement 24
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat binnen het 
energiebeleid altijd een evenwicht 
gevonden moet worden tussen de 
doelstellingen voorzieningszekerheid, 
rentabiliteit en milieuvriendelijkheid;

B. overwegende dat binnen het 
energiebeleid altijd een evenwicht 
gevonden moet worden tussen de 
doelstellingen voorzieningszekerheid, 
concurrentievermogen, rentabiliteit en 
milieuvriendelijkheid;

Or. en
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Amendement 25
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat binnen het 
energiebeleid altijd een evenwicht 
gevonden moet worden tussen de
doelstellingen voorzieningszekerheid, 
rentabiliteit en milieuvriendelijkheid;

B. overwegende dat hernieuwbare energie 
bijdraagt aan de doelstellingen van het 
energiebeleid inzake 
voorzieningszekerheid en economische en 
ecologische duurzaamheid;

Or. en

Amendement 26
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat binnen het 
energiebeleid altijd een evenwicht 
gevonden moet worden tussen de 
doelstellingen voorzieningszekerheid, 
rentabiliteit en milieuvriendelijkheid;

B. overwegende dat hernieuwbare 
energiebronnen voldoen aan alle 
doelstellingen van het energiebeleid van
de EU waarbinnen altijd een evenwicht 
gevonden moet worden tussen de 
doelstellingen voorzieningszekerheid, 
rentabiliteit en milieuvriendelijkheid;

Or. en

Amendement 27
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de EU momenteel 
voor meer dan de helft van haar 
eindenergieverbruik afhankelijk is van 
ingevoerde energie;

Or. en

Amendement 28
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat duurzame 
energiebronnen bijdragen aan de EU-
doelstellingen van groei en 
werkgelegenheid alsook kansen bieden 
voor lokaal geproduceerde energie en op 
die manier bijdragen aan de 
voorzieningszekerheid;

Or. en

Amendement 29
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat Europa qua 
hernieuwbare energie een 
concurrentievoordeel heeft dat in grote 
mate zal bijdragen aan groei en de 
schepping van werkgelegenheid;

Or. en
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Amendement 30
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de EU nog altijd 
voor meer dan de helft van haar 
eindenergieverbruik afhankelijk is van 
ingevoerde energie;

Or. en

Amendement 31
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Unie met haar 
energiebeleid onder meer beoogt de 
ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare 
energiebronnen te stimuleren, in een geest 
van solidariteit tussen de lidstaten bij de 
totstandbrenging van de interne markt, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
feit dat het milieu gespaard en schoner 
gemaakt moet worden;

C. overwegende subsidies voor
hernieuwbare energiebronnen een 
verstorende werking hebben op de markt 
en niet rendabel zijn;

Or. nl

Amendement 32
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Unie met haar 
energiebeleid onder meer beoogt de 
ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare 
energiebronnen te stimuleren, in een geest 
van solidariteit tussen de lidstaten bij de 
totstandbrenging van de interne markt, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
feit dat het milieu gespaard en schoner 
gemaakt moet worden;

C. overwegende dat de Unie met haar 
energiebeleid onder meer beoogt de 
ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare 
energiebronnen te stimuleren en te zorgen 
voor efficiënter energiegebruik, in een 
geest van solidariteit tussen de lidstaten bij 
de totstandbrenging van de interne markt, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
feit dat er een duurzame samenleving 
opgebouwd moet worden en onze 
klimaatsveranderende uitstoot moet 
worden verminderd;

Or. en

Amendement 33
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Unie met haar 
energiebeleid onder meer beoogt de 
ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare 
energiebronnen te stimuleren, in een geest 
van solidariteit tussen de lidstaten bij de 
totstandbrenging van de interne markt, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
feit dat het milieu gespaard en schoner 
gemaakt moet worden;

C. overwegende dat de Unie met haar 
energiebeleid onder meer beoogt de 
ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare 
energiebronnen te stimuleren, in een geest 
van solidariteit tussen de lidstaten bij de 
totstandbrenging van de interne markt, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
feit dat de klimaatveranderingen 
bestreden moeten worden;

Or. en

Amendement 34
Struan Stevenson, Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Unie met haar 
energiebeleid onder meer beoogt de 
ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare 
energiebronnen te stimuleren, in een geest 
van solidariteit tussen de lidstaten bij de 
totstandbrenging van de interne markt, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
feit dat het milieu gespaard en schoner
gemaakt moet worden;

C. overwegende dat de Unie met haar 
energiebeleid onder meer beoogt de 
ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare 
vormen van energie te stimuleren, in een 
geest van solidariteit tussen de lidstaten bij 
de totstandbrenging van de interne markt, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
feit dat het milieu gespaard en schoner 
gemaakt moet worden;

Or. en

Amendement 35
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Unie met haar 
energiebeleid onder meer beoogt de 
ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare 
energiebronnen te stimuleren, in een geest 
van solidariteit tussen de lidstaten bij de 
totstandbrenging van de interne markt, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
feit dat het milieu gespaard en schoner 
gemaakt moet worden;

C. overwegende dat de Unie met haar 
energiebeleid onder meer beoogt de 
ontwikkeling van nieuwe en bestaande 
hernieuwbare energiebronnen te 
stimuleren, in een geest van solidariteit 
tussen de lidstaten bij de totstandbrenging 
van de interne markt, waarbij rekening 
wordt gehouden met het feit dat het milieu 
gespaard en schoner gemaakt moet 
worden;

Or. en

Amendement 36
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Unie met haar 
energiebeleid onder meer beoogt de 
ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare 
energiebronnen te stimuleren, in een geest 
van solidariteit tussen de lidstaten bij de 
totstandbrenging van de interne markt, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
feit dat het milieu gespaard en schoner 
gemaakt moet worden;

C. overwegende dat het energiebeleid van 
de Unie onder meer beoogt de 
ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare 
energiebronnen te stimuleren, in een geest 
van solidariteit tussen de lidstaten bij de 
totstandbrenging van de interne markt, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
feit dat het milieu gespaard en schoner 
gemaakt moet worden;

Or. de

Amendement 37
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de afronding van 
de interne energiemarkt tegen 2014 moet 
zorgen voor nieuwe en meer 
marktdeelnemers, waaronder een 
groeiend aantal kleine en middelgrote 
ondernemingen die hernieuwbare energie 
produceren;

Or. en

Amendement 38
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de keuze van de D. overwegende dat de keuze van de 
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energiemix krachtens de Verdragen tot de 
bevoegdheid van de lidstaten behoort;

energiemix krachtens de Verdragen tot de 
bevoegdheid van de lidstaten behoort en de 
Commissie in haar Stappenplan Energie 
2050 tot de slotsom komt dat er voor elk 
mogelijk scenario voor het Europees 
energiesysteem een substantieel hoger 
aandeel aan hernieuwbare energie nodig 
is;

Or. en

Amendement 39
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de keuze van de 
energiemix krachtens de Verdragen tot de 
bevoegdheid van de lidstaten behoort;

D. overwegende dat het recht van de 
lidstaten om de voorwaarden voor de 
exploitatie van hun energiebronnen te 
bepalen, hun keuze tussen verschillende
energiebronnen, alsook de vormgeving 
van de algehele structuur van hun 
energievoorziening krachtens de 
Verdragen tot de bevoegdheid van de 
lidstaten behoort;

Or. en

Amendement 40
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de keuze van de 
energiemix krachtens de Verdragen tot de 
bevoegdheid van de lidstaten behoort;

D. overwegende dat de keuze van de 
energiemix krachtens de Verdragen tot de 
bevoegdheid van de lidstaten behoort, 
maar dat niettemin betere communicatie 
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en nauwere samenwerking vereist zijn;

Or. de

Amendement 41
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU op dit moment 
goed op schema ligt om haar doelstelling
om uiterlijk in 2020 20% van haar energie 
uit RES op te wekken, te bereiken;

E. overwegende dat de meeste EU-
lidstaten op dit moment goed op schema 
liggen om hun indicatieve traject om de 
EU-doelstelling om uiterlijk in 2020 
minimaal 20% van haar energie uit RES 
op te wekken, te bereiken; overwegende 
dat er tijdig inbreukprocedures moeten 
worden ingesteld tegen lidstaten die geen 
passend institutioneel en financieel kader 
voor de verwezenlijking van hun 
doelstellingen opzetten;

Or. en

Amendement 42
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU op dit moment 
goed op schema ligt om haar doelstelling 
om uiterlijk in 2020 20% van haar energie 
uit RES op te wekken, te bereiken;

E. overwegende dat de EU op dit moment 
goed op schema ligt om haar doelstelling 
om uiterlijk in 2020 20% van haar energie 
uit RES op te wekken, te bereiken; 
overwegende dat er voortdurend 
inspanningen moeten worden geleverd om 
deze doelstelling te bereiken en om te 
zorgen voor een snelle, doeltreffende en 



AM\920120NL.doc 21/274 PE500.604v01-00

NL

kostenefficiënte tenuitvoerlegging van het 
volledige energie- en klimaatbeleid;

Or. en

Amendement 43
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU op dit moment 
goed op schema ligt om haar doelstelling 
om uiterlijk in 2020 20% van haar energie 
uit RES op te wekken, te bereiken;

E. overwegende dat de EU op dit moment 
goed op schema ligt om haar doelstelling 
om uiterlijk in 2020 20% van haar energie 
uit RES op te wekken, te bereiken;
overwegende dat de lidstaten daarom voor 
2020, 2030 alsook daarna ambitieuzere 
bindende doelstellingen voor 
hernieuwbare energie nodig hebben om 
tegen 2050 daadwerkelijk een op 
hernieuwbare energie gevestigde 
economie tot stand te kunnen brengen;

Or. en

Amendement 44
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU op dit moment
goed op schema ligt om haar doelstelling 
om uiterlijk in 2020 20% van haar energie 
uit RES op te wekken, te bereiken;

E. overwegende dat de EU volgens 
schattingen goed op schema ligt om haar 
doelstelling om uiterlijk in 2020 20% van 
haar energie uit RES op te wekken, te 
bereiken;

Or. en
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Amendement 45
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU op dit moment
goed op schema ligt om haar doelstelling 
om uiterlijk in 2020 20% van haar energie 
uit RES op te wekken, te bereiken;

E. overwegende dat de EU ondanks het 
vele werk dat ervoor verzet moet worden 
momenteel goed op schema ligt om haar 
doelstelling om uiterlijk in 2020 20% van 
haar energie uit RES op te wekken, te 
bereiken;

Or. en

Amendement 46
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat een sterkere 
ontwikkeling van hernieuwbare energie 
op Europees niveau een hoge toegevoegde 
waarde heeft, aangezien dit zowel voor de 
klimaat- en energiedoelstellingen als voor 
de energiezekerheid van de EU positieve 
gevolgen heeft en de bevordering van 
technologisch leiderschap, het 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid in de Europese Unie 
mogelijk maakt;

Or. de

Amendement 47
Herbert Reul
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Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat bij de opwekking 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
de voorbije jaren technologische 
vooruitgang is geboekt en dat Europa op 
dit gebied mondiaal een leidende positie 
inneemt;

Or. de

Amendement 48
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat Europa een 
technologische koploper is op het vlak van 
hernieuwbare energietechnologieën, maar 
dat de rest van de wereld aan een grote 
inhaalslag bezig is;

Or. en

Amendement 49
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het traject naar de 
doelstelling van 20% zoals vastgelegd in 
de richtlijn over hernieuwbare energie 
met het naderen van 2020 steeds 
intensiever wordt;
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Or. en

Amendement 50
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er op Europees 
niveau nog onvoldoende oog is voor de rol 
van hernieuwbare energie voor 
elektrische mobiliteit in een slim, 
geïntegreerd en duurzaam 
energiesysteem;

Or. en

Amendement 51
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat het huidige 
rechtskader voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie in 2020 afloopt en 
dat de nodige groei in de sector 
hernieuwbare energie zou kunnen 
inzakken als de nationale verplichtingen 
komen te vervallen; 

Or. de

Amendement 52
Bernd Lange
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Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat verplichte 
streefcijfers voor het aandeel van 
hernieuwbare energie in het finale 
energiegebruik geleid hebben tot 
duurzamere economische groei en de 
bevordering van het technologische 
leiderschap van de Europese Unie op de 
wereldmarkt; 

Or. de

Amendement 53
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de economische en 
schuldencrisis in Europa nog niet is 
overwonnen en de overheidsbegrotingen 
nog altijd onder grote druk staan;

F. overwegende dat de economische en 
schuldencrisis in Europa nog niet is 
overwonnen en de overheidsbegrotingen 
nog altijd onder grote druk staan; 
overwegende dat de crisis benut zou 
kunnen worden als een kans om de 
noodzakelijke investeringen in schone 
technologieën te plegen en zo 
werkgelegenheid en economische groei te 
creëren;

Or. en

Amendement 54
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging F



PE500.604v01-00 26/274 AM\920120NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de economische en 
schuldencrisis in Europa nog niet is 
overwonnen en de overheidsbegrotingen 
nog altijd onder grote druk staan;

F. overwegende dat de economische en 
schuldencrisis in Europa nog niet is 
overwonnen en de overheidsbegrotingen in 
het investeerdersvertrouwen nog altijd 
onder grote druk staan;

Or. en

Amendement 55
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het 
energieverbruik moet worden verminderd 
en de efficiëntie van de energieproductie, 
-overdracht, en -verbruik moeten worden 
verbeterd;

Or. en

Amendement 56
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat bij de huidige 
productie van hernieuwbare energie te 
weinig rekening wordt gehouden met 
plaatselijke omstandigheden en 
kosteneffectiviteit en dat daardoor een 
nieuw Europees energiebeleid onnodig 
duurder wordt gemaakt;
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Or. de

Amendement 57
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat investeerders ook na 
2020 zekerheid en continuïteit voor hun 
toekomstige investeringen nodig hebben;

G. overwegende dat investeerders en 
financiële instellingen zowel voor hun 
lopende investeringen als voor de 
investeringen na 2020 zekerheid en 
continuïteit nodig hebben om zo de 
innovatie op energiegebied zoals 
ontwikkeling van uiteenlopende RES-
technologieën te bevorderen en te zorgen 
voor een kostenefficiënte transformatie 
van de energiesector op de lange termijn, 
alsmede voor nieuwe werkgelegenheid en 
nieuwe groei;

Or. en

Amendement 58
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat investeerders ook na 
2020 zekerheid en continuïteit voor hun 
toekomstige investeringen nodig hebben;

G. overwegende dat investeerders ook na 
2020 zekerheid en continuïteit voor hun 
toekomstige investeringen nodig hebben; 
dat het vaststellen van één 
hoofddoelstelling voor 2020, namelijk het 
terugdringen van broeikasgassen, de 
meest kosteneffectieve en energieneutrale 
manier is om aan die vereiste tegemoet te 
komen;
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Or. fi

Amendement 59
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat investeerders ook na 
2020 zekerheid en continuïteit voor hun 
toekomstige investeringen nodig hebben;

G. overwegende dat de groei van RES 
grotendeels van particuliere investeringen 
afhangt en dat investeerders ook na 2020 
zekerheid en continuïteit voor hun 
toekomstige investeringen nodig hebben;

Or. de

Amendement 60
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat investeerders ook na 
2020 zekerheid en continuïteit voor hun 
toekomstige investeringen nodig hebben;

G. overwegende dat investeerders geen
zekerheid en continuïteit voor hun 
toekomstige investeringen hebben, als de 
EU geen nieuw klimaat- en 
energiebeleidskader overeenkomt voor de 
periode na 2020; overwegende dat zonder 
nieuwe klimaat- of 
energiebeleidsinitiatieven de jaarlijkse 
groei van hernieuwbare energiebronnen 
na 2020 significant lager zal zijn;

Or. en

Amendement 61
Marita Ulvskog
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Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het vervuilende 
verbruik van fossiele brandstoffen in 
totaal voor een bedrag van USD 400 
miljard gesubsidieerd wordt en de groei 
van hernieuwbare energiebronnen 
daardoor wordt afgeremd; overwegende 
dat de G-20-toppen van Pittsburgh en Los 
Cabos de doelstelling van geleidelijke 
afschaffing van de inefficiënte subsidies 
voor fossiele brandstoffen op de 
middellange termijn onderschreven 
hebben; overwegende dat er onvoldoende 
concrete voorstellen op tafel liggen voor 
de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van 
deze doelstelling;

Or. en

Amendement 62
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de huidige 
wetgeving inzake bosbeheer voorziet in 
een afdoende kader waarmee kan worden 
aangetoond dat in de EU geproduceerde 
bosbiomassa duurzaam is;

Or. en

Amendement 63
Gunnar Hökmark
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Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat liberalisering en 
marktwerking doorslaggevend zijn 
geweest voor de verlaging van de 
energieprijs voor alle consumenten in de 
EU;

Or. en

Amendement 64
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat duidelijke 
beleidsvoorwaarden voor de lange termijn 
op het vlak van hernieuwbare energie 
absoluut noodzakelijk zijn voor een 
betrouwbare, voordelige en stabiele 
energievoorziening evenals voor het 
concurrentievermogen en de 
innovatiecapaciteit van de Europese Unie; 

Or. de

Amendement 65
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het Europees 
Parlement en de Europese Raad hebben 
aangegeven de uitstoot van 
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broeikasgassen tegen 2050 te willen 
verminderen met 80 tot 95%;

Or. en

Amendement 66
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de Europese 
Commissie berekend heeft dat een 
optimale handel in hernieuwbare 
energiebronnen besparingen kunnen 
opleveren tot een bedrag van 8 miljard 
euro per jaar;

Or. en

Amendement 67
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat er geen RES-
kerndoelstelling is voor 2030;

Or. en

Amendement 68
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat op de Europese 
geliberaliseerde energiemarkten de groei 
van hernieuwbare energie afhankelijk is 
van private investeringen die op hun beurt 
weer afhangen van de stabiliteit van het 
beleid voor hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 69
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat het Stappenplan 
Energie onderkent dat "gas cruciaal zal 
zijn voor de omvorming van het 
energiesysteem" omdat het voorziet in 
zowel de middellast als de basislast ten 
behoeve van hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 70
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. deelt de mening van de Commissie dat 
RES in de toekomst een toenemend 
aandeel zal hebben in de Europese 
energievoorziening, zowel in de 
elektriciteitsvoorziening als in het 

1. is van mening dat het accent van het 
Europees energiebeleid voortaan gericht 
moet worden op de ontwikkeling, 
invoering en distributie van hernieuwbare 
energie; verzoekt de EU-lidstaten en de 
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verwarmen, het koelen en het vervoer, en 
Europa minder afhankelijk zal maken van 
conventionele energie;

commissies om de lat van de EU hoger te 
leggen en de doelstellingen voor 
hernieuwbare energie te verhogen naar 
30% hernieuwbare energiebronnen tegen 
2020, met vervolgens een nieuwe 
bindende doelstelling van 45% in 2030 en 
bijkomende indicatieve doelstellingen 
voor 2040 en 2050; verzoekt de Europese 
Commissie dringend om met het oog 
hierop wetsvoorstellen in te dienen ter 
herziening van het klimaat- en 
energiepakket zodat investeerders en 
innoveerders ver in het vooruit weten 
waar ze aan toe zijn; benadrukt dat 
investeringen in hernieuwbare energie en 
de duurzame overgang van de 
samenleving cruciaal is voor de schepping 
van nieuwe werkgelegenheid, het 
concurrentievermogen van de industrie en 
de economische groei;

Or. en

Amendement 71
Roger Helmer
namens de EFD-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. deelt de mening van de Commissie dat 
RES in de toekomst een toenemend
aandeel zal hebben in de Europese 
energievoorziening, zowel in de 
elektriciteitsvoorziening als in het 
verwarmen, het koelen en het vervoer, en
Europa minder afhankelijk zal maken van 
conventionele energie;

1. neemt kennis van de plannen om het 
aandeel van RES in de Europese 
energievoorziening, in de 
elektriciteitsvoorziening en in het 
verwarmen, het koelen en het vervoer te 
verhogen, maar vreest dat deze Europa 
niet significant minder afhankelijk zal 
maken van conventionele energie; stelt 
tevens vast dat er voor periodieke 
hernieuwbare energiebronnen 
reservecapaciteit nodig is die wordt 
opgewekt uit conventionele 
energiebronnen; maakt zich zorgen over 
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het feit dat een aantal vooraanstaande 
wetenschappers en milieueconomen in 
een aantal recente Europese studies tot de 
conclusie zijn gekomen dat de 
inefficiënties die inherent zijn aan de 
periodieke inschakeling van 
reservecapaciteit op basis van fossiele 
brandstoffen voor ruim meer uitstoot 
zorgen dan de uitstootvermindering die 
hernieuwbare energiebronnen geacht 
worden te realiseren; 

Or. en

Amendement 72
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. deelt de mening van de Commissie dat 
RES in de toekomst een toenemend 
aandeel zal hebben in de Europese 
energievoorziening, zowel in de 
elektriciteitsvoorziening als in het 
verwarmen, het koelen en het vervoer, en 
Europa minder afhankelijk zal maken van 
conventionele energie;

1. deelt de mening van de Commissie dat 
RES in de toekomst een toenemend 
aandeel zal hebben in de Europese 
energievoorziening, zowel in de 
elektriciteitsvoorziening als in de 
verwarmings- en de koelingssector; is 
tegen deze achtergrond ervan overtuigd 
dat er nog altijd een substantiële flexibele 
opwekkingscapaciteit nodig is om het 
stijgende aandeel van variabele 
hernieuwbare energiebronnen in de 
energiemix te ondersteunen;

Or. en

Amendement 73
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. deelt de mening van de Commissie dat 
RES in de toekomst een toenemend 
aandeel zal hebben in de Europese 
energievoorziening, zowel in de 
elektriciteitsvoorziening als in het 
verwarmen, het koelen en het vervoer, en 
Europa minder afhankelijk zal maken van 
conventionele energie;

1. deelt de mening van de Commissie dat 
RES, tezamen met energie-efficiëntie en 
flexibele en slimme infrastructuur de 
"geen spijt"-opties zijn en dat in de 
toekomst een toenemend aandeel zal 
hebben in de Europese energievoorziening, 
zowel in de elektriciteitsvoorziening als in 
het verwarmen, het koelen en het vervoer, 
en Europa minder afhankelijk zal maken 
van conventionele energie

Or. en

Amendement 74
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. deelt de mening van de Commissie dat 
RES in de toekomst een toenemend 
aandeel zal hebben in de Europese 
energievoorziening, zowel in de 
elektriciteitsvoorziening als in het 
verwarmen, het koelen en het vervoer, en 
Europa minder afhankelijk zal maken van 
conventionele energie;

1. deelt de mening van de Commissie dat 
RES in de toekomst een toenemend 
aandeel zal hebben in de Europese 
energievoorziening, zowel in de 
elektriciteitsvoorziening als in het 
verwarmen, het koelen en het vervoer, en 
Europa minder afhankelijk zal maken van 
conventionele energie; pleit voor nagenoeg 
100% RES op basis van een uiterst 
efficiënte en duurzame Europese 
economie tegen 2050 als de beste manier 
om de beleidsdoelstellingen van de EU te 
bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 75
Struan Stevenson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. deelt de mening van de Commissie dat 
RES in de toekomst een toenemend 
aandeel zal hebben in de Europese 
energievoorziening, zowel in de 
elektriciteitsvoorziening als in het 
verwarmen, het koelen en het vervoer, en 
Europa minder afhankelijk zal maken van 
conventionele energie;

1. deelt de mening van de Commissie dat 
nieuwe vormen van energieopwekking 
waaronder RES in de toekomst een 
toenemend aandeel zal hebben in de 
Europese energievoorziening, zowel in de 
elektriciteitsvoorziening als in het 
verwarmen, het koelen en het vervoer, en 
Europa minder afhankelijk zal maken van 
conventionele energie;

Or. en

Amendement 76
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. deelt de mening van de Commissie dat 
RES in de toekomst een toenemend 
aandeel zal hebben in de Europese 
energievoorziening, zowel in de 
elektriciteitsvoorziening als in het 
verwarmen, het koelen en het vervoer, en 
Europa minder afhankelijk zal maken van 
conventionele energie;

1. deelt de mening van de Commissie dat 
RES in de toekomst een toenemend 
aandeel zal hebben in de Europese 
energievoorziening, in de 
elektriciteitsvoorziening, in het verwarmen, 
het koelen en het vervoer, en Europa 
minder afhankelijk zal maken van 
conventionele energie;

Or. de

Amendement 77
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat het EU-beleid inzake 
hernieuwbare energiebronnen zich niet 
alleen op elektriciteitsopwekking moet 
richten, maar tevens oog moet hebben 
voor andere sectoren als die van 
verwarming en koeling, aangezien de 
vraag naar warmte goed is voor bijna de 
helft van het totale energieverbruik in de 
EU;

Or. en

Amendement 78
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt het dat hernieuwbare 
verwarming en koeling afgezien van 
specifiek verwarmingsbeleid op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, geen steun 
krijgen uit regelingen voor hernieuwbare 
energie (zoals feed-in-tarieven en groene 
certificaten);

Or. en

Amendement 79
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is verheugd dat hernieuwbare 
energie in 2050 het grootste aandeel zal 
hebben in de energievoorziening van de 
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Europese Unie en als "no regrets"-optie 
wordt beschouwd; wijst er in dit verband 
op dat het nodig is concrete mijlpalen 
voor de periode tot 2050 te formuleren om 
tot een geloofwaardig toekomstperspectief 
voor hernieuwbare energie in de EU te 
komen; 

Or. de

Amendement 80
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. stelt vast dat hernieuwbare 
energiebronnen niet alleen helpen de 
klimaatverandering aan te pakken, maar 
daarnaast in vergelijking met 
conventionele fossiele en nucleaire 
centrales nog andere milieuvoordelen 
opleveren - zoals de volledige afwezigheid 
van NOx- en SOx-uitstoot of andere 
luchtvervuilende stoffen zoals 
zwaveldioxide en deeltjes met carcinogene 
werking die dus zeer schadelijk zijn voor 
de menselijke gezondheid - alsook geen 
problemen met de langdurige opslag van 
afval of met de uitgebruikname van een 
centrale, beperkt of geen waterverbruik 
tijdens de exploitatie en geen 
brandstofwinning;

Or. en

Amendement 81
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is van mening dat Europa's 
doelstellingen m.b.t. het koolstofarm 
maken van de elektriciteitssector tegen 
2050 alleen haalbaar zijn als wordt 
voorkomen dat er niet-terugdraaibare 
investeringen in fossiele brandstoffen 
worden gepleegd en als er hiertoe een 
stabiel, ambitieus en op de lange termijn 
gericht hernieuwbare-energiebeleid tot 
stand wordt gebracht;

Or. en

Amendement 82
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. neemt nota van de bevindingen 
van het Internationaal Energieagentschap 
dat specifieke vormen van hernieuwbare-
energiebeleid weliswaar op korte termijn 
extra geld kosten, maar dat tegelijkertijd 
de langetermijnkosten van dergelijk beleid 
lager zijn dan wanneer men zich 
uitsluitend op CO2-heffingen verlaat, en 
wel omdat hierdoor tijdig een afdoende 
breed scala aan hernieuwbare-
energietechnologieën op niveau kon 
worden gebracht om er zo voor kan 
worden gezorgd dat de elektriciteitssector 
tegen 2050 tegen zo laag mogelijke kosten 
volledig koolstofvrij is;

Or. en
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Amendement 83
Marisa Matias, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is het eens met de Commissie dat 
met een sterke groei van duurzame 
energie in de periode tot 2030 meer dan 3 
miljoen banen geschapen kunnen 
worden; 

Or. en

Amendement 84
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, 
betaalbare en milieuvriendelijke
energievoorziening onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

2. onderstreept dat betrouwbare 
energievoorziening niet afhankelijk mag 
zijn van meteorologische 
omstandigheden;

Or. nl

Amendement 85
Roger Helmer
namens de EFD-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, 
betaalbare en milieuvriendelijke 
energievoorziening onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

2. onderstreept dat door het feit dat wordt 
ingezet op hernieuwbare energie de 
kosten doet stijgen, het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie ondermijnt en Europese 
consumenten de brandstofarmoede in 
drijft; acht het van het grootste belang dat 
de onafhankelijkheid van hernieuwbare 
energie wordt afgebouwd om in plaats 
daarvan een rationeel en duurzaam 
energiebeleid op te zetten dat gebaseerd is 
op gas, kolen en kernenergie;

Or. en

Amendement 86
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening; herinnert eraan dat 
onafhankelijkheid op het gebied van 
energie belangrijk is en dat Europese 
hernieuwbare energiebronnen, inclusief 
energiebronnen die zich langzaam 
hernieuwen, een aanzienlijke rol spelen 
voor de EU-regio's; merkt op dat het 
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vervangen van fossiele brandstoffen en
energie die wordt ingevoerd door energie 
uit Europese hernieuwbare bronnen en 
energiebronnen die zich langzaam 
vernieuwen de belangrijkste doelstelling 
moet zijn;

Or. fi

Amendement 87
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt
moet verlopen en tegelijkertijd geen
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt dat de helft van de 
elektriciteitscentrales in de EU in de 
komende tien jaar moet worden 
vervangen en dat het hele 
energievoorzieningssysteem daarom op 
een kostenefficiënte manier 
gereorganiseerd moet worden, evenwel 
zonder nadelige gevolgen voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

Or. en

Amendement 88
Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
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en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie en dat de RES en "clean tech"-
bedrijfstakken een van de belangrijkste 
drijvende krachten achter de groei van de 
Europese economie zijn dankzij het 
concurrentievoordeel van groene 
bedrijven van Europese oorsprong; 
benadrukt daarom dat de reorganisatie van 
het energievoorzieningssysteem met het 
oog op een groter RES-aandeel 
kostenefficiënt moet verlopen en 
tegelijkertijd geen nadelige gevolgen mag 
hebben voor de betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

Or. en

Amendement 89
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat het 
energievoorzieningssysteem moet worden 
gereorganiseerd en het RES-aandeel 
vergroot om op kostenefficiënte wijze de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening veilig te stellen; neemt 
wat dit betreft kennis van de dalende 
kosten en de stijgende concurrentiekracht 
van hernieuwbare-energietechnologieën;

Or. en
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Amendement 90
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel in elektriciteit, 
verwarming en koeling en vervoer
kostenefficiënt moet de verlopen waarbij 
rekening wordt gehouden met de volledige 
kosten van hernieuwbare energiebronnen, 
met inbegrip van de systeemkosten en er 
tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat deze 
geen nadelige gevolgen heeft voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

Or. en

Amendement 91
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt
moet verlopen en tegelijkertijd geen
nadelige gevolgen mag hebben voor de 

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat het 
energievoorzieningssysteem flexibeler 
moet worden ingericht opdat het RES-
aandeel op kostenefficiënte wijze en 
zonder nadelige gevolgen voor de 
betrouwbaarheid van de 



AM\920120NL.doc 45/274 PE500.604v01-00

NL

betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

energievoorziening kan groeien;

Or. de

Amendement 92
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening; stelt voor dat de 
Commissie rekening houdt met de 
gevolgen van de economische crisis en de 
lagere kredietratings van de lidstaten, die 
zich onder meer uiten in een verlaging 
van de investeringen in hernieuwbare 
energie en de genomen risico's op dit 
vlak;

Or. sl

Amendement 93
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

2. onderstreept dat veilige, betrouwbare, 
betaalbare en milieutechnisch duurzame
energievoorziening onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening vergroten;

Or. en

Amendement 94
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel in de 
elektriciteitssector, in de verwarmings- en 
koelsector en in de vervoerssector 
kostenefficiënt moet verlopen en 
tegelijkertijd geen nadelige gevolgen mag 
hebben voor de betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

Or. de
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Amendement 95
Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter aandeel aan bewezen, door 
het grote publiek geaccepteerde en 
financieel duurzame vormen van 
energieopwekking kostenefficiënt moet 
verlopen en tegelijkertijd geen nadelige 
gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

Or. en

Amendement 96
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en duurzame energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
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energievoorziening; energievoorziening;

Or. en

Amendement 97
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel in elektriciteit, 
verwarming en koeling en vervoer 
kostenefficiënt moet verlopen en 
tegelijkertijd geen nadelige gevolgen mag 
hebben voor de betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

Or. en

Amendement 98
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
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op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

op een groter RES-aandeel in alle 
betrokken sectoren kostenefficiënt moet 
verlopen en tegelijkertijd geen nadelige 
gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

Or. de

Amendement 99
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en hernieuwbare-energievoorziening
onmisbaar is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening veiligstellen;

Or. en

Amendement 100
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare 
en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het 
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concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat de 
reorganisatie van het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een groter RES-aandeel kostenefficiënt 
moet verlopen en tegelijkertijd geen
nadelige gevolgen mag hebben voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

concurrentievermogen van de Europese 
industrie; benadrukt daarom dat het 
energievoorzieningssysteem met het oog 
op een substantieel groter RES-aandeel 
kostenefficiënt moet worden 
gereorganiseerd, zonder nadelige 
gevolgen voor de betrouwbaarheid van de 
energievoorziening;

Or. en

Amendement 101
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is het niet eens met de maatregelen 
met terugwerkende kracht die in een 
aantal lidstaten getroffen is in verband 
met steunregelingen voor RES; benadrukt 
dat dergelijke maatregelen door 
aantasting van de economische 
parameters van bestaande installaties 
voor hernieuwbare energie de 
kapitaalkosten voor nieuwe investeerders 
verhogen - en dat niet alleen in de landen 
waar deze maatregelen getroffen worden, 
maar ook elders in Europa; merkt op dat 
er in de komende jaren meer 
kapitaalintensieve investeringen nodig 
zullen zijn voor de transformatie van de 
energiesector en dat verslechtering van 
het vertrouwen in hernieuwbare 
energiebronnen de verwezenlijking van de 
bindende 2020-doelstellingen duurder 
maakt; verzoekt de Commissie streng op 
te treden tegen dergelijke besluiten en alle 
gepaste juridische middelen toe te passen 
om deze terug te draaien;
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Or. en

Amendement 102
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. is van mening dat er in het belang 
van de veiligheid van investeringen en 
rechtszekerheid geen wijzigingen aan 
steunmaatregelen voor hernieuwbare 
energie mogen worden aangebracht; stelt 
voor om - ingeval dergelijke maatregelen 
om goed onderbouwde redenen zeker 
noodzakelijk worden – te werk te gaan 
volgens het Portugese model van 
samenwerking tussen overheid en 
bedrijfsleven om gezamenlijk tot de beste 
oplossing te komen en aldus tot een 
eerlijke en aanvaardbare overeenkomst;

Or. en

Amendement 103
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. acht het van belang dat de huidige 
en verwachte bijdrage van biomassa en 
andere controleerbare energiebronnen 
binnen de RES-sector zichtbaar moet 
worden gemaakt voor de 
belanghebbenden om zo te zorgen voor 
een eerlijk en evenwichtig 
besluitvormingsproces;
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Or. en

Amendement 104
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat de modernisering 
en ontwikkeling van de energie-
infrastructuur dringend noodzakelijk en 
van wezenlijk belang is om een 
gedecentraliseerde energieproductie uit 
hernieuwbare energiebronnen mogelijk te 
maken;

Or. ro

Amendement 105
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat sommige 
hernieuwbare-energiebronnen zoals 
aardwarmte, lokaal en doorlopend warmte 
en elektriciteit kunnen leveren; is van 
mening dat deze lokale energiebronnen de 
energie-onafhankelijkheid van onder 
meer geïsoleerde gemeenschappen 
verhoogt;

Or. en

Amendement 106
Bernd Lange
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat in de sector 
hernieuwbare energie ongeveer een half 
miljoen arbeidsplaatsen is gecreëerd en 
dat een sterkere RES-ontwikkeling tot 
2030 drie miljoen arbeidsplaatsen zou 
kunnen opleveren;

Or. de

Amendement 107
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. onderstreept dat de toepassing van 
hernieuwbare energie de diversificatie 
van de energievoorziening stimuleert, de 
Europese concurrentiekracht bevordert, 
de betrouwbaarheid van de 
energievoorziening voor Europa vergroot 
en bijdraagt tot het ontstaan van nieuwe 
industrietakken en exportmogelijkheden;

Or. de

Amendement 108
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. benadrukt dat bij de zoektocht naar 
RES moet worden vermeden dat er 
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concurrentie wordt gecreëerd tussen de 
verschillende vormen van gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen, omdat dit 
schadelijk zou zijn voor de economische 
en duurzame ontwikkeling van andere 
industriesectoren; 

Or. en

Amendement 109
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. merkt op dat in het kader van de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie in 
de EU-lidstaten een sterker gebruik van 
energie uit biomassa te verwachten valt, 
waardoor het noodzakelijk wordt om 
uitvoerige duurzaamheidscriteria voor 
vaste en gasvormige biomassa uit te 
werken, waarbij onder meer rekening 
moet worden gehouden met 
waterbescherming, indirecte gevolgen 
voor het bodemgebruik en biodiversiteit;

Or. de

Amendement 110
Roger Helmer
namens de EFD-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt vast dat de lidstaten de 
ontwikkeling van RES momenteel 
zelfstandig en onder zeer uiteenlopende 
administratieve voorwaarden bevorderen, 

3. bevestigt nog weer eens het recht van 
lidstaten om geheel zelfstandig een eigen 
energiebeleid te voeren;
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en dat de lidstaten door hun natuurlijke 
omstandigheden een verschillend 
ontwikkelingspotentieel hebben;

Or. en

Amendement 111
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt vast dat de lidstaten de 
ontwikkeling van RES momenteel 
zelfstandig en onder zeer uiteenlopende 
administratieve voorwaarden bevorderen, 
en dat de lidstaten door hun natuurlijke 
omstandigheden een verschillend 
ontwikkelingspotentieel hebben;

3. stelt vast dat het potentieel voor de 
ontwikkeling van energiebronnen altijd 
afhankelijk is van natuurlijke factoren; is 
evenwel van mening dat de meeste 
gebieden elk overeenkomstig hun 
specifieke concurrentievoordelen kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 112
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt vast dat de lidstaten de 
ontwikkeling van RES momenteel 
zelfstandig en onder zeer uiteenlopende 
administratieve voorwaarden bevorderen, 
en dat de lidstaten door hun natuurlijke 
omstandigheden een verschillend 
ontwikkelingspotentieel hebben;

3. stelt vast dat de lidstaten ter uitvoering 
van hun nationale 2020-doelstellingen uit 
hoofde van de richtlijn over hernieuwbare 
energie de ontwikkeling van RES 
momenteel zelfstandig en onder zeer 
uiteenlopende nationale administratieve 
voorwaarden bevorderen, waardoor de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen nog verder scheef komt te 
liggen;
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Or. en

Amendement 113
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt vast dat de lidstaten de 
ontwikkeling van RES momenteel 
zelfstandig en onder zeer uiteenlopende 
administratieve voorwaarden bevorderen, 
en dat de lidstaten door hun natuurlijke 
omstandigheden een verschillend 
ontwikkelingspotentieel hebben;

3. stelt vast dat de lidstaten de 
ontwikkeling van RES momenteel 
zelfstandig en van lidstaat tot lidstaat 
onder zeer uiteenlopende administratieve 
voorwaarden bevorderen overeenkomstig 
hun specifieke nationale doelstellingen ter 
verwezenlijking van de kerndoelstelling 
voor 2020, en dat de lidstaten door hun 
natuurlijke omstandigheden een 
verschillend ontwikkelingspotentieel 
hebben;

Or. en

Amendement 114
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt vast dat de lidstaten de 
ontwikkeling van RES momenteel 
zelfstandig en onder zeer uiteenlopende 
administratieve voorwaarden bevorderen, 
en dat de lidstaten door hun natuurlijke 
omstandigheden een verschillend 
ontwikkelingspotentieel hebben;

3. stelt vast dat de lidstaten de 
ontwikkeling van RES momenteel 
zelfstandig en onder zeer uiteenlopende 
administratieve voorwaarden bevorderen, 
en dat de lidstaten door hun natuurlijke 
omstandigheden die de mogelijkheden van 
RES bepalen, een verschillend 
ontwikkelingspotentieel hebben, waardoor
steun door middel van gedifferentieerde 
mechanismen is vereist;
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Or. pl

Amendement 115
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt vast dat de lidstaten de 
ontwikkeling van RES momenteel 
zelfstandig en onder zeer uiteenlopende 
administratieve voorwaarden bevorderen, 
en dat de lidstaten door hun natuurlijke
omstandigheden een verschillend 
ontwikkelingspotentieel hebben;

3. stelt vast dat de lidstaten de 
ontwikkeling van RES momenteel 
zelfstandig en onder zeer uiteenlopende 
administratieve voorwaarden bevorderen, 
en dat de lidstaten door hun technische en 
niet-technische omstandigheden een 
verschillend ontwikkelingspotentieel 
hebben; benadrukt dat de individuele 
potentiële mogelijkheden van de lidstaten 
en de uiteenlopende standen der techniek 
ook na 2020 doorlopend weerspiegeld 
moeten worden in op maat gesneden 
steunregelingen.

Or. en

Amendement 116
Vicky Ford, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt vast dat de lidstaten de 
ontwikkeling van RES momenteel 
zelfstandig en onder zeer uiteenlopende 
administratieve voorwaarden bevorderen, 
en dat de lidstaten door hun natuurlijke 
omstandigheden een verschillend 
ontwikkelingspotentieel hebben;

3. stelt vast dat de lidstaten hun 
ondersteuning van RES momenteel 
zelfstandig en onder zeer uiteenlopende 
administratieve voorwaarden bevorderen, 
en dat de lidstaten door hun natuurlijke 
omstandigheden een verschillend 
ontwikkelingspotentieel hebben; is ervan 
overtuigd dat met hun uiteenlopend 
vormgegeven steunregelingen de 
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veranderingen op de verschillende 
markten bevorderd kunnen worden en 
dienovereenkomstig aangepast om de 
kosten daarvan binnen de perken te 
kunnen houden en de kostenbesparingen 
en efficiëntieverbeteringen door te geven 
aan de eindconsument;

Or. en

Amendement 117
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt vast dat de lidstaten de 
ontwikkeling van RES momenteel 
zelfstandig en onder zeer uiteenlopende 
administratieve voorwaarden bevorderen, 
en dat de lidstaten door hun natuurlijke 
omstandigheden een verschillend 
ontwikkelingspotentieel hebben;

3. stelt vast dat de lidstaten de 
ontwikkeling van RES momenteel 
zelfstandig en onder zeer uiteenlopende 
administratieve voorwaarden bevorderen, 
en dat de lidstaten door hun natuurlijke 
omstandigheden een verschillend 
ontwikkelingspotentieel hebben; verzoekt 
de Commissie tegelijkertijd om bij het 
nemen van verdere maatregelen ten 
behoeve van de ontwikkeling van RES, ter 
zake doende analyses uit te voeren van de 
gevolgen voor de eindgebruikersprijzen en 
het concurrentievermogen van de 
economieën van de verschillende 
lidstaten;

Or. pl

Amendement 118
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt vast dat de lidstaten de 
ontwikkeling van RES momenteel 
zelfstandig en onder zeer uiteenlopende 
administratieve voorwaarden bevorderen, 
en dat de lidstaten door hun natuurlijke 
omstandigheden een verschillend 
ontwikkelingspotentieel hebben;

3. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 119
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat de opkomst van RES-
technologieën alsook de verspreide en 
gedecentraliseerde aard daarvan geleid 
heeft tot de oprichting van talloze 
particuliere energieproductie- en 
distributiecoöperaties en gemeentelijke 
regelingen;

Or. en

Amendement 120
Roger Helmer
namens de EFD-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 

4. stelt vast dat de buitensporige 
ontwikkeling van windenergie op 
aanzienlijke weerstand van het publiek 
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beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, 
sterk varieert;

stuit, omdat deze leiden tot 
horizonvervuiling, buurten, huizen en 
gemeenschappen ruïneren, de waarde van 
vastgoed doet dalen en lokale bewoners 
met gezondheidsprobleem opscheept en de 
fauna - bijvoorbeeld vogels en 
vleermuizen – beschadigt;

Or. en

Amendement 121
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de maatschappelijke en
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 
beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert;

4. stelt voor wat betreft de EU-
doelstellingen op het vlak van energie en 
klimaat vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 
beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert en benadrukt daarbij dat de 
toegang tot kapitaal voor investeringen 
een cruciale factor is voor de verdere 
uitbouw van duurzame energie en 
verzoekt de EU, de lidstaten en de 
regionale en lokale autoriteiten om waar 
nodig ter versterking van particuliere 
investeringen te voorzien in 
overheidssteunmechanismen;

Or. en

Amendement 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 
beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert;

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 
beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert; is het daarom eens met de 
Commissie dat door consumenten te 
stimuleren hun eigen energie te 
produceren zij zich meer verantwoordelijk 
zullen voelen voor hun energieverbruik en 
het beter in de hand zullen houden en dat 
hun acceptatie van hernieuwbare-
energieprojecten erdoor zal worden 
vergroot;

Or. en

Amendement 123
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 
beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert;

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van netwerken en
energieopwekkingsinstallaties niet overal 
hetzelfde is; benadrukt dat de 
beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert, met name als gevolg van de 
financiële crisis waardoor de spreads op 
kapitaal van investeerders groter zijn 
geworden; verzoekt de Commissie 
voorstellen te doen voor oplossingen voor 
de lidstaten waar investeerders te kampen 
hebben met hoge rentes, in het bijzonder 
in de Zuid-Europese lidstaten; verzoekt de 
Commissie om samen met de Europese 
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Investeringsbank en nationale 
overheidsinstellingen te onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn om middelen en 
innovatieve financiële instrumenten van 
de huidige en toekomstige EU-begroting 
in te zetten voor de financiering van 
hernieuwbare-energieprojecten;

Or. en

Amendement 124
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 
beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert;

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 
beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert; stelt vast dat maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie alleen kan worden bereikt door 
een totale transparantie van de kosten en 
de gevolgen ervan voor de consument;

Or. fr

Amendement 125
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van energiebronnen
nooit overal hetzelfde is en dat lokale 



AM\920120NL.doc 63/274 PE500.604v01-00

NL

beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert;

belanghebbenden bij de invoering van 
nieuwe energiebronnen altijd moeten 
worden geraadpleegd; merkt op dat de 
beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, als 
gevolg van onduidelijke 
beleidsdoelstellingen sterk varieert;

Or. en

Amendement 126
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 
beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert;

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 
beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert; is van mening dat ook 
koolstofmarkten mede helpen moeten 
investeerders te stimuleren in RES te 
investeren;

Or. en

Amendement 127
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 
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beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert;

beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert; om de juiste toewijzing van die 
middelen mogelijk te maken, is het in 
kaart brengen van de spreiding van de 
mogelijkheden van RES in de lidstaten en 
in de gehele Europese Unie noodzakelijk;

Or. pl

Amendement 128
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van hernieuwbare 
energie niet overal hetzelfde is en dat de 
beschikbaarheid van publieke en private 
financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert;

4. stelt vast dat de maatschappelijke en 
politieke acceptatie van energiebronnen in 
het algemeen nooit overal hetzelfde is en 
dat de beschikbaarheid van publieke en 
private financiële middelen die voor de 
bevordering van RES worden ingezet, sterk 
varieert;

Or. en

Amendement 129
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de opkomst van RES-
technologieën alsook de 
gedecentraliseerde aard daarvan geleid 
heeft tot de oprichting van talloze 
particuliere energieproductie- en 
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distributiecoöperaties en 
gemeenschapsregelingen, zoals 
bijvoorbeeld in Duitsland, België en 
Denemarken;

Or. en

Amendement 130
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de opkomst van RES-
technologieën alsook de 
gedecentraliseerde aard daarvan geleid 
heeft tot de oprichting van talloze 
particuliere energieproductie- en 
distributiecoöperaties en 
gemeenschapsregelingen, zoals 
bijvoorbeeld in Duitsland en 
Denemarken;

Or. en

Amendement 131
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept dat een groot publiek 
draagvlak een belangrijke voorwaarde is 
voor de verdere ontwikkeling van 
hernieuwbare energie en dat daarom een 
nauwe en vroegtijdige betrokkenheid van 
de EU-burgers bij zowel de 
netwerkontwikkeling als de bouw van 
infrastructuur noodzakelijk is;
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Or. de

Amendement 132
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

Schrappen

Or. nl

Amendement 133
Roger Helmer
namens de EFD-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. is bezorgd over het feit dat wind- en 
zonne-energie niet concurrerend zijn en 
vreest dat de huidige investering in 
hernieuwbare energiebronnen in enkele 
jaren tijd verouderd en onbetaalbaar 
zullen zijn;

Or. en
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Amendement 134
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. merkt op dat een aantal hernieuwbare-
energietechnologieën veel eerder dan 
verwacht de marktprijzen benaderen, 
terwijl andere hernieuwbare 
energiebronnen nog niet concurreren 
kunnen op de energiemarkt; is het eens 
met de Commissie dat alle beschikbare 
middelen gebruikt moeten worden om de 
kosten te drukken en op moet treden tegen 
het feit dat regelgeving voor de interne 
markt niet wordt omgezet - hetgeen onder 
meer tot zeer geconcentreerde 
elektriciteitsopwekkingmarkten leidt -
zodat RES de concurrentie aan kan gaan, 
dit alles onder onmiddellijke stopzetting 
van de subsidiëring van fossiele 
brandstoffen;

Or. en

Amendement 135
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. herinnert eraan dat meer dan 50 % van 
de Europese productie van hernieuwbare 
energie afkomstig is van waterkracht, een 
energievorm die niet volatiel in 
concurrentie treedt; uit echter zijn 
bezorgdheid over het feit dat tot dusver 
slechts enkele nieuwe hernieuwbare 
energiebronnen kunnen concurreren op de 
energiemarkt, hoewel sommige andere 
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technologieën de marktprijzen wel
benaderen; is het eens met de Commissie 
dat alle beschikbare middelen gebruikt 
moeten worden om de kosten te drukken, 
zodat de nieuwe hernieuwbare 
energiebronnen de concurrentie aan 
kunnen gaan; verlangt in elk geval dat 
alvorens duurzame technologie te steunen 
ook een analyse van de 
levenscycluskosten wordt gemaakt, 
teneinde het toekomstige 
concurrentievermogen te beoordelen;

Or. de

Amendement 136
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. merkt op dat een deel van RES reeds 
kan concurreren op de energiemarkt en dat 
ook andere technologieën de marktprijzen 
benaderen; is het eens met de Commissie 
dat alle beschikbare middelen gebruikt 
moeten worden om de kosten te drukken, 
onder meer door alle externe kosten te 
internaliseren, zodat RES de concurrentie 
aan kan gaan; merkt op dat de 
energiemarkt, -infrastructuur en -
steunregelingen die nog steeds gericht zijn 
op de behoeften van conventionele 
technologieën moeten worden omgevormd 
teneinde de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen te stimuleren;

Or. en

Amendement 137
Giles Chichester, Vicky Ford
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
passende middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan; is van 
mening dat daar waar er 
onvolkomenheden zijn op de markt of 
waar producenten moeilijker aan 
marktconforme financiering kunnen 
komen, ervoor moet worden gezorgd dat 
partijen een betere toegang hebben tot 
investeringskapitaal voor RES;

Or. en

Amendement 138
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan; merkt 
op dat er een plan voor de uitbanning van 
subsidies voor het gebruik van fossiele 
brandstoffen moet komen om het 
concurrentievermogen van hernieuwbare 
energie te bevorderen;
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Or. fi

Amendement 139
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan; 
benadrukt dat de risico's voor degenen die 
in hernieuwbare energie investeren 
verminderd moeten worden door de 
ontwikkeling van een duidelijke Europese 
langetermijnstrategie;

Or. sl

Amendement 140
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. merkt op dat tot een deel van RES reeds 
kan concurreren op de energiemarkt en dat 
ook andere technologieën de marktprijzen 
benaderen, terwijl de kosten van 
conventionele technologieën stijgen en 
ook de prijzen van fossiele brandstoffen 
op de middellange tot lange termijn naar 
verwachting zullen stijgen; is het eens met 
de Commissie dat alle beschikbare 
middelen gebruikt moeten worden om de 
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kosten van RES te drukken, zodat deze de 
concurrentie aan kan gaan;

Or. en

Amendement 141
Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
passende, financieel duurzame middelen 
gebruikt moeten worden om de kosten te 
drukken, zodat RES en andere nieuwe 
vormen van energieopwekking de 
concurrentie aan kan gaan;

Or. en

Amendement 142
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. verwelkomt het feit dat RES in 
toenemende mate kan concurreren op de 
energiemarkt; is het eens met de 
Commissie dat alle beschikbare middelen 
gebruikt moeten worden om de 
concurrentiekracht van hernieuwbare 
energie verder op te voeren;



PE500.604v01-00 72/274 AM\920120NL.doc

NL

Or. de

Amendement 143
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
vooral hernieuwbare energiebronnen 
waarvan de technologische deugdelijkheid 
reeds lang bewezen is, kunnen
concurreren op de energiemarkt, hoewel 
sommige andere, nieuwere technologieën 
de marktprijzen wel benaderen; is het eens 
met de Commissie dat alle beschikbare 
middelen gebruikt moeten worden om de 
kosten te drukken, zodat alle 
hernieuwbare energiebronnen de 
concurrentie aan kunnen gaan;

Or. de

Amendement 144
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen;is 
het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen;is 
het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan als 
aanvullende energiebron voor 
huishoudens en voor toevoer van 
geproduceerde elektriciteit;



AM\920120NL.doc 73/274 PE500.604v01-00

NL

Or. pl

Amendement 145
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar sommige
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

Or. en

Amendement 146
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. merkt op dat tot dusver slechts een deel 
van RES kan concurreren op de 
energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

Or. en

Amendement 147
Lambert van Nistelrooij
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver 
slechts een deel van RES kan concurreren 
op de energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

5. merkt op dat tot dusver slechts een deel 
van RES kan concurreren op de 
energiemarkt waar ook andere 
technologieën de marktprijzen benaderen; 
is het eens met de Commissie dat alle 
beschikbare middelen gebruikt moeten 
worden om de kosten te drukken, zodat 
RES de concurrentie aan kan gaan;

Or. en

Amendement 148
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat verwarming en koeling 
momenteel goed zijn voor meer dan 40% 
van het eindenergieverbruik in Europa en 
dat het aandeel hernieuwbare bronnen in 
het eindenergieverbruik voor verwarmen 
en koelen in de EU-27 in 2009 al 12,47% 
bedroeg; benadrukt dat er meer aandacht 
moet worden besteed aan het potentieel 
van hernieuwbare verwarming en koeling 
en de bevorderende rol daarvan voor 
duurzaamheid, lokale groei en industrieel 
concurrentievermogen; verzoekt de 
Europese Commissie om een gedegen 
analyse op te stellen, gevolgd door nieuwe 
initiatieven om lidstaten te helpen het 
volledige potentieel van hernieuwbare 
verwarming en koeling doeltreffend en 
kostenefficiënt te benutten;

Or. en
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Amendement 149
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat verwarming en koeling 
goed zijn voor meer dan 46% van het 
eindenergieverbruik in Europa en dat het 
aandeel hernieuwbare bronnen in het 
eindenergieverbruik voor verwarmen en 
koelen in de EU-27 in 2009 al 12,47% 
bedroeg; is dan ook van mening dat er 
meer aandacht moet worden besteed aan 
het potentieel van hernieuwbare 
verwarming en koeling en de 
bevorderende rol daarvan voor 
duurzaamheid, lokale groei en industrieel 
concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 150
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt vast dat de huidige regelgeving, 
te weten verordening (EU) nr. 995/2010 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen, genoeg middelen biedt om 
bewijzen te kunnen afleveren dat de 
binnen de Europese Unie geproduceerde 
biomassa duurzaam is en dat er geen 
inbreuk wordt gepleegd op bosbouw- of 
milieuwetgeving ten aanzien van 
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duurzaam bosbeheer; merkt op dat bij 
nieuwe wetgeving ten aanzien van de 
duurzaamheid van in de Europese Unie 
geproduceerde biomassa voor de 
opwekking van hernieuwbare energie 
terdege rekening moet worden gehouden 
met de bestaande wetgeving en de daaruit 
voortvloeiende instrumenten;

Or. en

Amendement 151
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderkent dat er een grote 
vermindering van de CO2-uitstoot kan 
worden bewerkstelligd door voertuigen 
voor korte en lange afstanden, met name 
zware bedrijfsvoertuigen, op biomethaan 
te laten rijden en voertuigen in steden 
voor korte afstanden op elektriciteit;

Or. en

Amendement 152
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. erkent de behoefte aan verdere 
maatregelen om de maatschappelijke 
acceptatie van RES te vergroten; stelt 
tegelijkertijd vast dat een holistische 
benadering van de producent-consument, 
de zogenoemde prosument die het proces 
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van energiegebruik bewust beheert, op dit 
gebied een doeltreffende maatregel is.

Or. pl

Amendement 153
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. voor een succesvolle ontwikkeling 
van duurzame energie in Europa is 
marktwerking en mededinging 
onontbeerlijk; merkt op dat een vrije en 
open markt de beste manier is om de 
duurzame ontwikkeling van hernieuwbare 
energie te stimuleren;

Or. en

Amendement 154
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat de conventionele 
energiesector beter gebruik dient te 
maken van biomassa, waaronder 
biomassa uit stedelijk afval;

Or. pl

Amendement 155
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst op het grote belang van 
blijvend betaalbare prijzen voor de 
consumenten, zowel voor huishoudens als 
de industrie;

Or. en

Amendement 156
Giles Chichester, Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is er van overtuigd dat voor een 
geleidelijke integratie in de markt de 
nationale steunregelingen voor RES 
geleidelijk moeten worden afgeschaft 
zodra een specifieke RES geheel 
marktwaardig en concurrerend is 
geworden;

Or. en

Amendement 157
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten met het oog op 
de meest kostenefficiënt integratie van 
hernieuwbare energiebronnen in de 
Europese markt om subsidies voor fossiele 
brandstoffen en kernenergie geleidelijk af 
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te schaffen, de liberaliseringpakketten 
naar behoren ten uitvoer te leggen en 
structurele markttekortkomingen zoals 
bijvoorbeeld marktconcentratie aan te 
pakken en verzoekt daarnaast de 
Commissie om hiertoe ferm op te treden 
en liquide markten voor intra-
daybalancerings- en 
netwerkondersteuningsdiensten tot stand 
te brengen, alsook deze overeenkomstig 
het brede EU-wijde doelmodel op EU-
niveau en daarbuiten te integreren; 

Or. en

Amendement 158
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. de lidstaten moeten om te kunnen 
zorgen voor een naar behoren werkende 
energiemarkt de subsidies op fossiele 
brandstoffen en kernenergie geleidelijk 
afschaffen, de liberaliseringpakketten 
naar behoren ten uitvoer leggen en 
structurele markttekortkomingen zoals 
marktconcentratie en 
dienovereenkomstige energieprijzen
aanpakken, alsook liquide markten voor 
intra-daybalancerings- en 
netwerkondersteuningsdiensten tot stand 
brengen;

Or. en

Amendement 159
Marita Ulvskog
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat de prijzen van de 
uiteenlopende energiebronnen in 
belangrijke mate bepalend zijn voor het 
gedrag van marktspelers, zowel 
industriële partijen als eindconsumenten 
en merkt op dat de groei van 
hernieuwbare-energiebronnen belemmerd 
wordt door het onvermogen van het 
huidige beleidskader om de externe kosten 
volledig te internaliseren, dit in 
combinatie met overvloedige 
overheidssubsidies voor niet-duurzame 
energiebronnen; pleit voor geleidelijke 
afschaffing van brandstofsubsidies en 
toerekening van de eigen milieukosten 
aan alle energiebronnen;

Or. en

Amendement 160
Vicky Ford, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. is van mening dat de subsidies 
die de mededinging verstoren en die 
milieuonvriendelijke fossiele brandstoffen 
ondersteunen, geleidelijk moeten worden 
afgeschaft;

Or. en

Amendement 161
Peter van Dalen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinques (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinques. is van mening dat de 
subsidies voor milieuonvriendelijke 
fossiele brandstoffen geleidelijk moeten 
worden afgeschaft;

Or. en

Amendement 162
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie om een 
analyse te maken van de impact van 
subsidies op fossiele brandstoffen en 
kernenergie op de goede werking van de 
energiemarkt en de integratie van RES in 
het energiesysteem;

Or. en

Amendement 163
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt met bezorgdheid vast dat in een 
aantal landen niet-hernieuwbare 
energiebronnen nog altijd worden 
gesubsidieerd; 

Or. en
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Amendement 164
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Hernieuwbare energie op de Europese 
energiemarkt

Hernieuwbare energie op de eerlijke en 
volledig geïntegreerde Europese 
energiemarkt

Or. en

Amendement 165
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) (na kopje "Hernieuwbare energie op de Europese interne 
energiemarkt")

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat de 
netwerkinfrastructuur, het netwerkbeheer 
en de marktregels aan de behoeften en 
mogelijkheden van met fossiele 
brandstoffen gestookte en nucleaire 
krachtcentrales zijn aangepast en dat er 
voor nieuwere technologieën zoals RES 
daardoor een concurrentienadeel bestaat;

Or. de

Amendement 166
Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) (na kopje "Hernieuwbare energie op de Europese 
energiemarkt")
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt vast dat bepaalde hernieuwbare 
technologieën kunnen leiden tot een 
onaanvaardbaar verlies aan 
levenskwaliteit en een risico kunnen 
vormen voor de menselijke gezondheid als 
deze in de nabijheid van woningen 
geplaatst worden; benadrukt dat RES niet 
ontwikkeld moet worden op een manier 
die de leefomgeving of het economisch 
welzijn van geïsoleerde gemeenschappen 
of bewoning selectief schaadt; acht het 
van groot belang dat nationale regeringen 
zorgen voor de bescherming van, of een 
passende compensatie voor, eenieder 
wiens gezondheid of levenskwaliteit 
geschaad zou kunnen worden door de 
ontwikkeling van RES; 

Or. en

Amendement 167
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat de interne markt voor gas 
en elektriciteit uiterlijk 2014 moet worden 
voltooid; is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie op korte termijn verslag
uit te brengen over de stand van zaken met 
betrekking tot de voltooiing van de 
energiemarkt;

6. merkt op dat de interne markt voor gas 
en elektriciteit die uiterlijk 2014 zou 
moeten worden voltooid van cruciaal 
belang is voor de integratie van RES en 
dienen zal als een kostenefficiënte manier 
van balancering van variabele 
elektriciteitsproductie; is ingenomen met 
het verslag van de Commissie over de 
stand van zaken met betrekking tot de 
voltooiing van de energiemarkt;

Or. en
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Amendement 168
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat de interne markt voor gas 
en elektriciteit uiterlijk 2014 moet worden 
voltooid; is ingenomen met het 
voornemen van de Commissie op korte 
termijn verslag uit te brengen over de 
stand van zaken met betrekking tot de
voltooiing van de energiemarkt;

6. merkt op dat de interne markt voor gas 
en elektriciteit uiterlijk 2014 moet worden 
voltooid; roept de Commissie op om alle 
haar ter beschikking staande 
instrumenten te benutten om een zo snel 
mogelijke voltooiing van de energiemarkt 
te bevorderen;

Or. de

Amendement 169
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat de interne markt voor gas 
en elektriciteit uiterlijk 2014 moet worden 
voltooid; is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie op korte termijn verslag 
uit te brengen over de stand van zaken met 
betrekking tot de voltooiing van de 
energiemarkt;

6. merkt op dat de interne markt voor gas 
en elektriciteit uiterlijk 2014 moet worden 
voltooid; is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie op korte termijn verslag 
uit te brengen over de stand van zaken met 
betrekking tot de voltooiing van de 
energiemarkt; verzoekt de lidstaten om 
verder te werken aan de volledige 
tenuitvoerlegging van de wetgeving voor 
de energiemarkt, aan de ontwikkeling van 
interconnecties, alsook aan de 
wegwerking van energie-eilanden en 
flessenhalzen;

Or. en

Amendement 170
Pilar del Castillo Vera
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat de interne markt voor gas 
en elektriciteit uiterlijk 2014 moet worden 
voltooid; is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie op korte termijn verslag 
uit te brengen over de stand van zaken met 
betrekking tot de voltooiing van de 
energiemarkt;

6. merkt op dat de interne markt voor gas 
en elektriciteit uiterlijk 2014 moet worden 
voltooid; is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie op korte termijn verslag 
uit te brengen over de stand van zaken met 
betrekking tot de voltooiing van de 
energiemarkt; verzoekt de lidstaten om 
verder te werken aan de volledige 
tenuitvoerlegging van de wetgeving voor 
de energiemarkt, aan de ontwikkeling van 
interconnecties, alsook aan de 
wegwerking van flessenhalzen;

Or. en

Amendement 171
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat de interne markt voor gas 
en elektriciteit uiterlijk 2014 moet worden 
voltooid; is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie op korte termijn verslag 
uit te brengen over de stand van zaken 
met betrekking tot de voltooiing van de 
energiemarkt;

6. merkt op dat de uiterlijk 2014 te 
voltooien interne markt voor gas en 
elektriciteit integratie van RES in de hand 
zal werken; steunt het voornemen van de 
Commissie om de lidstaten voor het Hof 
van Justitie te dagen wegens het niet 
omzetten van de wetgeving voor de 
energiemarkt in de nationale wetgeving;

Or. en

Amendement 172
Bernd Lange
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat de interne markt voor gas 
en elektriciteit uiterlijk 2014 moet worden 
voltooid; is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie op korte termijn verslag 
uit te brengen over de stand van zaken 
met betrekking tot de voltooiing van de 
energiemarkt;

6. merkt op dat de interne markt voor gas 
en elektriciteit uiterlijk 2014 moet worden 
voltooid; is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om door een 
consequent optreden de tenuitvoerlegging 
van het derde pakket betreffende de 
interne energiemarkt in alle EU-lidstaten 
te verzekeren;

Or. de

Amendement 173
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is bezorgd over de verenigbaarheid 
van recente wijzigingen aan de wetgeving 
inzake belastingheffing en 
energieopwekking in lidstaten als Spanje 
met de wetgeving voor de Europese 
energiemarkt en andere EU-wetgeving op 
het gebied van energie en de algemene 
doelstellingen daarvan; stelt voor de 
uitdagingen van de economische crisis 
alsook specifiek nationale problemen als 
overcapaciteit in de elektriciteitssector op 
een eerlijke en transparante wijze aan te 
pakken door nieuwe 
lastenverdelingsregelingen voor de kosten 
van het elektriciteitsnet te treffen die 
tevens rekening houden met criteria als 
historische en indirecte subsidies, 
productie-efficiëntie en de internalisering 
van externe kosten;
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Or. en

Amendement 174
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. de nationale steunregelingen 
moeten marktsignalen beter oppikken -
rekening houdend met het 
rijpingsstadium van de verschillende 
technologieën - en op basis daarvan 
worden aangepast, om zo de opbrengsten 
van een verbeterde kostenefficiëntie door 
te geven aan de eindverbruiker en de 
kosten van de stimulering van RES in de 
hand te houden;

Or. en

Amendement 175
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie in Europa is een 
eengemaakte Europese energiemarkt 
waarop energie vrijelijk tussen alle EU-
lidstaten stromen kan van cruciaal 
belang;

Or. en
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Amendement 176
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. benadrukt dat het huidige regime –
waarbinnen de interne energiemarkt nog 
geen feit is doordat de desbetreffende 
bepalingen niet zijn omgezet -
elektriciteitsopwekking met fossiele 
brandstoffen bevoordeelt, meestal als 
gevolg van oneerlijke subsidies en
exploitanten met een dominante 
marktpositie; verzoekt de Commissie met 
de haar daartoe beschikbare juridische 
middelen een eind te maken aan de 
daaruit voortvloeiende oneerlijke 
behandeling van RES; pleit verder voor 
volledige internalisering van externe 
kosten als bijvoorbeeld de uitstoot van 
broeikasgassen;

Or. en

Amendement 177
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt vast dat de circa 170 verschillende 
stimuleringsmechanismen voor RES 
binnen de Europese Unie leiden tot 
aanzienlijke vormen van inefficiëntie in 
de grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit, aangezien deze mechanismen 
bestaande ongelijkheden bestendigen of 
zelfs uitvergroten en daarmee de 
voltooiing van de energiemarkt 

Schrappen
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tegenwerken;

Or. en

Amendement 178
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt vast dat de circa 170 verschillende 
stimuleringsmechanismen voor RES 
binnen de Europese Unie leiden tot 
aanzienlijke vormen van inefficiëntie in 
de grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit, aangezien deze mechanismen 
bestaande ongelijkheden bestendigen of 
zelfs uitvergroten en daarmee de 
voltooiing van de energiemarkt 
tegenwerken;

7. stelt vast dat de circa 170 verschillende 
stimuleringsmechanismen voor RES 
binnen de Europese Unie het bewijs 
vormen dat nationale regelingen zijn 
toegesneden op de uiteenlopende standen 
der verschillende technologieën, alsook op 
de nog altijd bestaande verschillen tussen 
de nationale markten qua administratieve 
procedures en procedures van aansluiting 
op het netwerk, kapitaalkosten en de 
elektriciteitsmarkt; merkt op dat in een 
aantal lidstatenstructurele verstoringen 
van de markt -zoals subsidies voor fossiele 
brandstoffen, gereguleerde energieprijzen 
en machtsconcentratie - nog altijd 
schering en inslag zijn; benadrukt dat de 
integratie van RES in de energiemarkt en 
hun concurrentiekracht op die markt 
staan of vallen met de wegwerking van 
bovengenoemde flessenhalzen, de 
ontwikkeling van een intra-day-
elektriciteitsmarkt om de handel meer in 
realtime te doen plaatsvinden, alsook met 
de ontwikkeling van markten voor 
balancerings- en 
netwerkondersteuningsdiensten;

Or. en

Amendement 179
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt vast dat de circa 170 verschillende 
stimuleringsmechanismen voor RES 
binnen de Europese Unie leiden tot 
aanzienlijke vormen van inefficiëntie in 
de grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit, aangezien deze mechanismen 
bestaande ongelijkheden bestendigen of 
zelfs uitvergroten en daarmee de 
voltooiing van de energiemarkt 
tegenwerken;

7. stelt vast dat de grote verscheidenheid 
aan verschillende 
stimuleringsmechanismen voor RES 
binnen de Europese Unie ervoor zorgt dat 
de steunregelingen toegespitst zijn op de 
verschillende potentiële mogelijkheden en 
technologiepatronen in de lidstaten, 
waardoor buitensporige winsten (die 
ingeval van uniforme steun in de hele EU 
de kosten met 25% zouden opdrijven1) 
worden vermeden door uit te gaan van de 
werkelijke kosten van een technologie; is 
tevens ingenomen met het initiatief van de 
Commissie om richtsnoeren op te stellen 
voor steunregeling;
__________________
1 Europese commissie, DG Energie, Studie 
Ecofys et al. (2011) futures-e; Europese 
Commissie, Intelligent Energy - Europe, 
ALTENER Financing RE in the 
European Energy Market. Resch et al. 
(2009). 

Or. en

Amendement 180
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt vast dat de circa 170 verschillende 
stimuleringsmechanismen voor RES 
binnen de Europese Unie leiden tot 
aanzienlijke vormen van inefficiëntie in 
de grensoverschrijdende handel in 

7. stelt vast dat er momenteel voor de 
verschillende nationale markten en 
technologieën binnen de Europese Unie 
naast elkaar circa 170 verschillende 
stimuleringsmechanismen voor RES 
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elektriciteit, aangezien deze mechanismen 
bestaande ongelijkheden bestendigen of 
zelfs uitvergroten en daarmee de 
voltooiing van de energiemarkt
tegenwerken;

bestaan, wat een probleem vormt voor de 
interne energiemarkt; 

Or. de

Amendement 181
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt vast dat de circa 170 verschillende 
stimuleringsmechanismen voor RES
binnen de Europese Unie leiden tot 
aanzienlijke vormen van inefficiëntie in de 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit, aangezien deze mechanismen 
bestaande ongelijkheden bestendigen of 
zelfs uitvergroten en daarmee de 
voltooiing van de energiemarkt
tegenwerken;

7. stelt vast dat de talloze verschillende 
vormen van overheidssteun binnen de 
Europese Unie monopolies en inefficiëntie 
op de energiemarkt in de hand kunnen 
werken, aangezien deze mechanismen 
bestaande ongelijkheden bestendigen of 
zelfs uitvergroten; capaciteitsmarkten in 
het bijzonder hinderen de vrije 
mededinging en een grotere 
gebruikmaking van andere 
balanceringsmiddelen, zoals 
vraagaansturing, infrastructuur, opslag 
en meer in het algemeen de integratie van 
RES;

Or. en

Amendement 182
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt vast dat de circa 170 verschillende 
stimuleringsmechanismen voor RES

7. stelt vast dat de subsidies voor 
conventionele energie, de beperkte 
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binnen de Europese Unie leiden tot 
aanzienlijke vormen van inefficiëntie in de 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit, aangezien deze mechanismen 
bestaande ongelijkheden bestendigen of 
zelfs uitvergroten en daarmee de voltooiing 
van de energiemarkt tegenwerken;

onderlinge verbondenheid en de hoge 
machtsconcentratie binnen de Europese 
Unie leiden tot aanzienlijke vormen van 
inefficiëntie in de grensoverschrijdende 
handel in elektriciteit, aangezien deze 
mechanismen bestaande ongelijkheden 
bestendigen of zelfs uitvergroten en 
daarmee de voltooiing van de energiemarkt 
tegenwerken;

Or. en

Amendement 183
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt vast dat de circa 170 verschillende 
stimuleringsmechanismen voor RES 
binnen de Europese Unie leiden tot 
aanzienlijke vormen van inefficiëntie in de 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit, aangezien deze mechanismen 
bestaande ongelijkheden bestendigen of 
zelfs uitvergroten en daarmee de voltooiing 
van de energiemarkt tegenwerken;

7. stelt vast dat de circa 170 verschillende 
stimuleringsmechanismen voor RES 
binnen de Europese Unie leiden tot 
aanzienlijke vormen van inefficiëntie in de 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit, aangezien deze mechanismen 
bestaande ongelijkheden bestendigen of 
zelfs uitvergroten en daarmee de voltooiing 
van de energiemarkt tegenwerken; nadere 
aanwijzingen van de Commissie ten 
aanzien van de hervorming van de 
steunregelingen zijn meer dan welkom;

Or. en

Amendement 184
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt vast dat de circa 170 verschillende 
stimuleringsmechanismen voor RES 
binnen de Europese Unie leiden tot 
aanzienlijke vormen van inefficiëntie in de 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit, aangezien deze mechanismen 
bestaande ongelijkheden bestendigen of 
zelfs uitvergroten en daarmee de 
voltooiing van de energiemarkt 
tegenwerken;

7. stelt vast dat de circa 170 verschillende 
stimuleringsmechanismen voor RES 
binnen de Europese Unie leiden tot 
aanzienlijke vormen van inefficiëntie in de 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit; onderstreept desalniettemin 
hoe belangrijk het is om steunregelingen 
voor hernieuwbare energie te ontwikkelen 
en lokale hulpbronnen in deze regelingen 
op te nemen;

Or. fi

Amendement 185
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat gecompliceerde 
goedkeuringsprocedures en 
planningsprocessen die soms maanden of 
jaren kunnen in beslag kunnen nemen 
alsook de beduchtheid voor retroactieve 
wijzigingen aan de steunregelingen, het 
projectrisico verhogen; dergelijke hoge 
risico's, in het bijzonder in landen waar 
de kapitaalmarkten onder grote druk 
staan, resulteren in zeer hoge 
kapitaalkosten waardoor de kosten van 
projecten voor hernieuwbare energie 
toenemen en het concurrentievermogen 
ervan afneemt;

Or. en

Amendement 186
Niki Tzavela
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. wijst op de noodzaak voor 
vereenvoudigde administratieve 
procedures en stabiele en doeltreffende 
steunregelingen die met het verstrijken 
van de tijd kunnen worden aangepast en 
geleidelijk worden afgeschaft zodra 
technologieën en leveringsketens 
marktwaardig en concurrerend worden en 
marktfalen is opgelost;

Or. en

Amendement 187
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; is het met de 
analyse van de Commissie eens dat ook bij
RES en andere energiebronnen
concurrentie gestimuleerd moet worden, 
aangezien concurrentie innovatie 
aanzwengelt en leidt tot kostendalingen;

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; benadrukt dat 
de steunregelingen voor hernieuwbare-
energiebronnen eerst en vooral getroffen 
zijn om redenen van onvolledige 
marktopening, onvolledige internalisering 
van externe kosten van conventionele 
opwekking en extra kosten in verband met 
het vroege ontwikkelingsstadium van de 
meeste hernieuwbare-
energietechnologieën; betreurt het feit dat 
er nog altijd meer subsidies voor fossiele 
brandstoffen en kernenergie zijn dan voor 
hernieuwbare energie; is het met de 
analyse van de Commissie eens dat voor
alle energiebronnen in alle lidstaten de 
concurrentie gestimuleerd moet worden, 
aangezien concurrentie innovatie 
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aanzwengelt en leidt tot kostendalingen;

Or. en

Amendement 188
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; is het met de 
analyse van de Commissie eens dat ook bij 
RES concurrentie gestimuleerd moet 
worden, aangezien concurrentie innovatie 
aanzwengelt en leidt tot kostendalingen;

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; is het met de 
analyse van de Commissie eens dat ook bij 
RES op lange termijn en bij het bereiken 
van de marktrijpheid concurrentie 
gestimuleerd moet worden, aangezien
concurrentie innovatie aanzwengelt en leidt 
tot kostendalingen;

Or. de

Amendement 189
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; is het met de 
analyse van de Commissie eens dat ook bij 
RES en andere energiebronnen
concurrentie gestimuleerd moet worden, 
aangezien concurrentie innovatie 
aanzwengelt en leidt tot kostendalingen;

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; is het met de 
analyse van de Commissie eens dat voor
alle energiebronnen (met inbegrip van 
fossiele brandstoffen) de concurrentie 
gestimuleerd moet worden, aangezien 
concurrentie innovatie aanzwengelt en leidt 
tot kostendalingen;

Or. en
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Amendement 190
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; is het met de 
analyse van de Commissie eens dat ook bij 
RES en andere energiebronnen
concurrentie gestimuleerd moet worden, 
aangezien concurrentie innovatie 
aanzwengelt en leidt tot kostendalingen;

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; is het met de 
analyse van de Commissie eens dat voor
alle energiebronnen naarmate deze meer 
uitontwikkeld raken de concurrentie 
gestimuleerd moet worden, aangezien 
concurrentie innovatie aanzwengelt en leidt 
tot kostendalingen;

Or. en

Amendement 191
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; is het met de 
analyse van de Commissie eens dat ook bij 
RES en andere energiebronnen 
concurrentie gestimuleerd moet worden, 
aangezien concurrentie innovatie 
aanzwengelt en leidt tot kostendalingen;

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; is het met de 
analyse van de Commissie eens dat ook bij 
RES en andere energiebronnen 
concurrentie gestimuleerd moet worden, 
aangezien concurrentie innovatie 
aanzwengelt en leidt tot kostendalingen; 
pleit voor coherente steunmaatregelen 
voor energieopwekking en keurt het 
recente beleidsinitiatief van Griekenland 
om de premies voor 
elektriciteitsopwekking met gas te 
verhogen en die voor 
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elektriciteitsopwekking met windenergie te 
verlagen, leidend tot veel hogere 
inkomsten voor energieopwekking met 
fossiele brandstoffen dan voor 
energieopwekking met hernieuwbare 
bronnen; verzoekt de Commissie duidelijk 
te maken dat dit tegen het beleid en de 
doelstellingen van de EU indruist en dat 
dit moet worden rechtgezet;

Or. en

Amendement 192
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; is het met de 
analyse van de Commissie eens dat ook bij 
RES concurrentie gestimuleerd moet 
worden, aangezien concurrentie innovatie 
aanzwengelt en leidt tot kostendalingen;

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; is het met de 
analyse van de Commissie eens dat ook bij 
RES concurrentie gestimuleerd moet 
worden, aangezien concurrentie innovatie 
aanzwengelt en leidt tot kostendalingen; is 
tegelijkertijd bezorgd dat de noodzakelijke 
marktgerichtheid van RES de 
energiearmoede doet toenemen;

Or. pl

Amendement 193
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; is het met de 

8. merkt op dat de voltooiing van de 
interne markt voor energie vooral voor 
consumenten voordelig is; is het met de 
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analyse van de Commissie eens dat ook bij 
RES en andere energiebronnen 
concurrentie gestimuleerd moet worden, 
aangezien concurrentie innovatie 
aanzwengelt en leidt tot kostendalingen;

analyse van de Commissie eens dat ook bij 
RES en andere energiebronnen 
concurrentie gestimuleerd moet worden, 
aangezien concurrentie innovatie 
aanzwengelt en leidt tot kostendalingen;
benadrukt dat de nog altijd gereguleerde 
retailprijzen consumenten nog altijd 
belemmeren in hun vrije keuze;

Or. en

Amendement 194
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. merkt op dat de ontwikkeling van 
energieopslag en maatregelen om 
consumenten te stimuleren hun eigen 
energie te produceren aan kunnen sluiten 
op marktontwikkelingen en daardoor 
belangrijke middelen zijn om een goed 
werkende energiemarkt tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 195
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt met bezorgdheid kennis van het 
feit dat de door Richtlijn 2009/28/EG 
ingestelde samenwerkingsmechanismen tot 
nu toe vrijwel niet benut worden; verwijst 
naar bevindingen van de Commissie, 

9. neemt met bezorgdheid kennis van het 
feit dat de door Richtlijn 2009/28/EG 
ingestelde samenwerkingsmechanismen tot 
nu toe vrijwel niet benut worden; verwijst 
naar bevindingen van de Commissie, 
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waaruit blijkt dat betere benutting van de 
bestaande samenwerkingsmogelijkheden 
aanzienlijke voordelen zou opleveren; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie richtsnoeren te formuleren voor 
samenwerking binnen de EU; roept de 
lidstaten op meer gebruik te maken van de 
mogelijkheden tot samenwerking en de 
onderlinge communicatie te verbeteren;

waaruit blijkt dat betere benutting van de 
bestaande samenwerkingsmogelijkheden 
aanzienlijke voordelen zou opleveren; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie richtsnoeren te formuleren voor 
samenwerking binnen de EU, die de 
praktische toepassing van 
samenwerkingsmechanismen 
verduidelijken, de uitdagingen ervan 
toelichten en aanpakken, en de omzetting 
van Europese bepalingen in het recht van 
de lidstaten waarborgen; roept de lidstaten 
op meer gebruik te maken van de 
mogelijkheden tot samenwerking en de 
onderlinge communicatie te verbeteren;

Or. de

Amendement 196
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt met bezorgdheid kennis van het 
feit dat de door Richtlijn 2009/28/EG 
ingestelde samenwerkingsmechanismen tot 
nu toe vrijwel niet benut worden; verwijst 
naar bevindingen van de Commissie, 
waaruit blijkt dat betere benutting van de 
bestaande samenwerkingsmogelijkheden 
aanzienlijke voordelen zou opleveren; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie richtsnoeren te formuleren voor 
samenwerking binnen de EU; roept de 
lidstaten op meer gebruik te maken van de
mogelijkheden tot samenwerking en de 
onderlinge communicatie te verbeteren;

9. neemt met bezorgdheid kennis van het 
feit dat de door Richtlijn 2009/28/EG 
ingestelde samenwerkingsmechanismen tot 
nu toe vrijwel niet benut worden; verwijst 
naar bevindingen van de Commissie, 
waaruit blijkt dat betere benutting van de 
bestaande samenwerkingsmogelijkheden 
aanzienlijke voordelen zou opleveren zoals 
verregaande stimulering van de handel; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie richtsnoeren te formuleren voor 
de benutting van de 
samenwerkingsmechanismen die betere 
informatie en een grote gebruiksgemak 
zouden moeten bieden; roept de lidstaten 
op om de mechanismen vervolgens meer 
te gaan gebruiken en ook meer onderling 
te communiceren;
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Or. en

Amendement 197
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt met bezorgdheid kennis van het 
feit dat de door Richtlijn 2009/28/EG 
ingestelde samenwerkingsmechanismen tot 
nu toe vrijwel niet benut worden; verwijst 
naar bevindingen van de Commissie, 
waaruit blijkt dat betere benutting van de 
bestaande samenwerkingsmogelijkheden 
aanzienlijke voordelen zou opleveren; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie richtsnoeren te formuleren voor 
samenwerking binnen de EU; roept de 
lidstaten op meer gebruik te maken van de 
mogelijkheden tot samenwerking en de 
onderlinge communicatie te verbeteren;

9. neemt kennis van het feit dat de door 
Richtlijn 2009/28/EG ingestelde 
samenwerkingsmechanismen tot nu toe 
niet veel benut worden; verwijst naar 
bevindingen van de Commissie, waaruit
blijkt dat betere benutting van de bestaande 
samenwerkingsmogelijkheden aanzienlijke 
voordelen zou kunnen opleveren; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie richtsnoeren te formuleren voor 
samenwerking binnen de EU; roept de 
lidstaten op meer gebruik te maken van de 
mogelijkheden tot samenwerking en de 
onderlinge communicatie te verbeteren;

Or. en

Amendement 198
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt met bezorgdheid kennis van het 
feit dat de door Richtlijn 2009/28/EG 
ingestelde samenwerkingsmechanismen tot 
nu toe vrijwel niet benut worden; verwijst 
naar bevindingen van de Commissie, 
waaruit blijkt dat betere benutting van de 
bestaande samenwerkingsmogelijkheden 

9. neemt kennis van het feit dat de door 
Richtlijn 2009/28/EG ingestelde 
samenwerkingsmechanismen tot nu toe 
vrijwel niet benut worden, maar dat er nu 
dan toch een aantal 
samenwerkingsmechanismen op stapel 
staat; verwijst naar bevindingen van de 
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aanzienlijke voordelen zou opleveren; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie richtsnoeren te formuleren voor 
samenwerking binnen de EU; roept de 
lidstaten op meer gebruik te maken van de 
mogelijkheden tot samenwerking en de 
onderlinge communicatie te verbeteren;

Commissie, waaruit blijkt dat betere 
benutting van de bestaande 
samenwerkingsmogelijkheden aanzienlijke 
voordelen zou opleveren; is ingenomen 
met het voornemen van de Commissie 
richtsnoeren te formuleren voor 
samenwerking binnen de EU; roept de 
lidstaten op meer gebruik te maken van de 
mogelijkheden tot samenwerking en de 
onderlinge communicatie te verbeteren;

Or. en

Amendement 199
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. brengt in herinnering dat de 
richtlijn over hernieuwbare energie 
samenwerkingsmechanismen heeft 
ingesteld waarmee in de ene lidstaat 
geproduceerde hernieuwbare energie kan 
worden toegekend aan de doelstellingen 
van de andere; betreurt het feit dat daar 
ondanks de potentiële financiële
voordelen voor beide partijen daarvan niet 
veel gebruik van wordt gemaakt;

Or. en

Amendement 200
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat een vroegtijdige en 



PE500.604v01-00 102/274 AM\920120NL.doc

NL

ambitieuze formulering van een bindende 
Europese doelstelling voor het aandeel 
van hernieuwbare energie in het finale 
energieverbruik voor de periode na 2020 
tot een sterkere deelname van de EU-
lidstaten aan de 
samenwerkingsmechanismen zal leiden;

Or. de

Amendement 201
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is ingenomen met het feit dat de 
methoden ter voorspelling van de op de 
intra-daymarkten beschikbare 
windcapaciteit zijn verbeterd, waardoor 
elektriciteit afkomstig van variabele RES 
beter kan worden geïntegreerd; is tevens 
ingenomen met de nieuwe netwerkcodes 
die krachtens het derde pakket betreffende 
de interne energiemarkt dat momenteel 
door relevante actoren ontwikkeld wordt, 
vereist zijn en die tot een gestabiliseerde 
frequentie leiden waardoor wordt 
bijgedragen aan een betere integratie van 
elektriciteit die is opgewekt met RES;

Or. en

Amendement 202
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is ingenomen met de invoering van 
feed-in-premies in het Verenigd 
Koninkrijk, Italië, Denemarken en 
Duitsland waardoor RES volwaardig kan 
deelnemen aan een geïntegreerde interne 
energiemarkt;

Or. en

Amendement 203
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

10. onderstreept nogmaals dat de keuze 
van de energiemix krachtens de 
Verdragen tot de bevoegdheid van de 
lidstaten behoort;

Or. nl

Amendement 204
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 

10. onderstreept dat RES in de komende 
jaren een steeds groter deel van de 
energiemix van de EU voor zijn rekening 
zal nemen. Dat betekent dat er een nieuwe 
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voor de stabiliteit van het systeem moet
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

marktregelingen moeten worden 
ingevoerd om daarop in te spelen en de 
variabele technologieën met lage 
marginale kosten behoorlijk te kunnen 
integreren. Als de markt goed is 
vormgegeven, kunnen producenten van 
hernieuwbare energie naar gelang hun 
capaciteiten op de lange termijn de 
functies en taken voor de stabiliteit van het 
systeem vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

Or. en

Amendement 205
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

10. onderstreept dat om ervoor te zorgen 
dat RES zo snel mogelijk in alle lidstaten 
volledig worden geïntegreerd in de 
Europese energiemarkt er middels 
marktregelingen werk moet worden 
gemaakt van een betere deelname van de 
vraagzijde en van een grotere bijdrage 
van energie-efficiëntemaatregelen, zodat 
RES naar gelang zijn capaciteiten en 
intrinsieke kenmerken de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem kan 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld; merkt op dat 
balanceringsoperaties altijd met een 
systeembrede blik worden uitgevoerd en 
dat uitbreiding van de 
balanceringsgebieden met behulp van een 
beter onderling verbonden 
elektriciteitsnetten wat dit betreft van 
cruciaal belang is; 
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Or. en

Amendement 206
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

10. onderstreept dat RES geleidelijk moet 
worden geïntegreerd in de Europese 
energiemarkt voor zover dit gezien de 
stand der techniek en de mate van 
liberalisering van de nationale 
energiemarkten mogelijk is, en 
verschillende soorten RES naar gelang de 
capaciteiten en intrinsieke kenmerken 
ervan op langere termijn de functies en 
taken voor de stabiliteit van het systeem 
kan vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

Or. en

Amendement 207
Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

10. onderstreept dat voor zover dit 
financieel haalbaar is en ondersteund 
wordt door het algemeen publiek RES en 
andere koolstofarme technologieën zo 
snel mogelijk in alle lidstaten volledig 
moet worden geïntegreerd in de Europese 
energiemarkt en op langere termijn de 
functies en taken voor de stabiliteit van het 
systeem moet vervullen die tot nu toe door 
de conventionele energiebronnen worden 
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vervuld;

Or. en

Amendement 208
Giles Chichester, Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

10. onderstreept dat in alle lidstaten de 
integratie van RES in de Europese 
energiemarkt zo snel mogelijk met behulp 
van marktregelingen moet worden 
bevorderd; is van mening dat RES op 
langere termijn de functies en taken voor 
de stabiliteit van het systeem moet 
vervullen zodat alle marktspelers kunnen 
deelnemen;

Or. en

Amendement 209
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden
vervuld;

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en dat RES steeds meer functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem vervult 
die tot nu toe door de conventionele 
energiebronnen werden vervuld;

Or. en
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Amendement 210
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

10. onderstreept dat RES-E (elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen) zo snel 
mogelijk in alle lidstaten volledig moet 
worden geïntegreerd in de Europese 
energiemarkt en op langere termijn de 
functies en taken voor de stabiliteit van het 
systeem moet vervullen die tot nu toe door 
de conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

Or. en

Amendement 211
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

10. onderstreept dat RES-technologieën 
zodra zij marktrijp zijn in alle lidstaten 
volledig moeten worden geïntegreerd in de 
Europese energiemarkt en op langere 
termijn de functies en taken voor de 
stabiliteit van het systeem moeten
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

Or. de

Amendement 212
Kent Johansson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden
vervuld;

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en wijst op het succesvol voorbeeld van de 
volledig geïntegreerde Nord Pool-markt, 
waar bepaalde hernieuwbare 
energiebronnen reeds functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen werden
vervuld;

Or. en

Amendement 213
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld; verlangt in dit verband dat bij de 
planning en tenuitvoerlegging in sterkere 
mate rekening wordt gehouden met de 
positieve en negatieve en de directe en 
indirecte neveneffecten van RES voor met 
name de bestaande infrastructuur, zoals 
transmissie- en distributienetwerken, en 
voor de natuur, de biodiversiteit en de 
bescherming van soorten; roept de 
Commissie en de lidstaten op om het 
publiek bewuster te maken van de 
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positieve en negatieve neveneffecten van 
de verschillende RES-technologieën; 

Or. de

Amendement 214
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld; benadrukt dat een ware interne 
markt het nu juist mogelijk maakt de 
periodiciteit van RES en de ongelijke 
verdeling van natuurlijke hulpbronnen 
globaal te compenseren;

Or. en

Amendement 215
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken
voor de stabiliteit van het systeem moet 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
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vervuld; vervuld; is zich ervan bewust dat voor een 
verdere marktintegratie van RES eerst 
nog de nodige uitdagingen op het vlak van 
de systeemintegratie moeten worden 
opgelost;

Or. en

Amendement 216
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten volledig moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld;

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk 
in alle lidstaten geleidelijk moet worden 
geïntegreerd in de Europese energiemarkt 
en op langere termijn de functies en taken 
voor de stabiliteit van het systeem moet 
vervullen die tot nu toe door de 
conventionele energiebronnen worden 
vervuld overeenkomstig de capaciteiten en 
intrinsieke kenmerken ervan;

Or. en

Amendement 217
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat de integratie van 
hernieuwbare energie gestimuleerd kan 
worden met behulp van flexibele 
gedecentraliseerde opwekking en 
beheertechnologieën en door 
"prosumenten" de handvaten te bieden 
om actief te kunnen helpen vraag en 
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aanbod op elkaar af te stemmen, de markt 
te balanceren en de soepele werking van 
elektriciteitsnetten te bevorderen; merkt 
op dat de invoering van geavanceerdere 
en slimmere technologieën voor 
gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking 
en netwerkbeheer op kostenefficiënte 
wijze zullen bijdragen aan de integratie 
van hernieuwbare energie in de 
elektriciteitsmarkt in heel de EU, doordat 
deze de flexibiliteit vergroten, een 
aanvulling vormen op grote transmissie-
en distributie-infrastructuurprojecten, en 
verliezen bij het transport van elektriciteit 
minimaliseren; 

Or. en

Amendement 218
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat de doelstellingen voor 
hernieuwbare energie voor 2020 die in de 
richtlijn hernieuwbare energie zijn 
vastgesteld voor de EU als geheel en voor 
de lidstaten afzonderlijk, een impuls 
hebben gegeven aan het gebruik van 
hernieuwbare energie in Europa; is van 
mening dat de EU zo spoedig mogelijk 
nieuwe doelstellingen voor de periode na 
2020 moet presenteren om een beleid op 
lange termijn vast te kunnen stellen en 
investeringszekerheid te bevorderen;

Or. fi

Amendement 219
Lena Kolarska-Bobińska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat de middelen voor 
energie in het kader van het huidige 
cohesiebeleid voor een enorm deel worden 
uitgegeven aan hernieuwbare energie, 
terwijl deze reeds ondersteund wordt door 
doelgerichte regelingen van de EU en de 
lidstaten, waaronder feed-in-tarieven; 
merkt op dat dit vragen opwerpt ten 
aanzien van de collectieve impact van 
cohesiefinanciering op de ontwikkeling 
van hernieuwbare energie en individuele 
regio's; is van mening dat het geheel 
evenwichtiger moet worden vormgegeven, 
waarbij een groter deel van de 
structuurfondsmiddelen moet worden 
ingezet ten behoeve van energie-
efficiëntieprojecten;

Or. en

Amendement 220
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. veronderstelt dat de markt als 
gevolg van de wijzigingen in de Europese 
energiemix anders zal moeten worden 
vormgegeven; merkt op dat de 
besparingen dankzij hernieuwbare 
energie in de vorm van verlaging van de 
groothandelsprijzen van elektriciteit 
dankzij het "merit order effect" (effect 
van rangorde van prestaties), niet naar 
behoren worden doorgegeven aan de 
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eindverbruiker; verzoekt detailhandelaars 
in de energiesector hun besparingen door 
te geven aan de eindverbruiker; 

Or. en

Amendement 221
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de Commissie op om de 
wisselwerking van de bestaande 
milieuwetgeving, zoals de kaderrichtlijn 
water of de vogelrichtlijn, met de 
ontwikkeling van RES te onderzoeken; 

Or. de

Amendement 222
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt aan op een betere afweging 
van de belangen van de verschillende 
beleidsdomeinen en een sterkere 
inachtneming van de positieve aspecten 
van hernieuwbare energie, met name van 
de kostenefficiënte bijdrage ervan tot de 
klimaatbescherming, bij kosten-
batenanalyses; meent dat dit met name 
ook moet gebeuren met betrekking tot de 
milieuwetgeving van de EU, waaronder de 
kaderrichtlijn water en de vogelrichtlijn;

Or. de



PE500.604v01-00 114/274 AM\920120NL.doc

NL

Amendement 223
Béla Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) (na kopje "Eisen op het gebied van infrastructuur")

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat hernieuwbare 
energiebronnen:
a) kostbaar kunnen zijn. Bijvoorbeeld de 
installatie van zonnepanelen, de bouw van 
een elektriciteitscentrale voor een 
geometrische soort energie, de bouw en 
installatie van windmolenparken, de bouw 
van dammen voor getijde- en 
golfslagcentrales en de aanleg kostbare 
hydrologische of waterkrachtcentrales.
b) het milieu kunnen schaden. Zo heeft 
getijdenenergie een negatieve impact op 
de flora en fauna en kan het de 
getijdenwerking verminderen en de afvoer 
van rioolwater naar zee hinderen. 
Zonnepanelen rakend bestoft. 
Waterkrachtcentrales kunnen leiden tot 
overstroming van omringende 
gemeenschappen en landschappen, en 
dammen tot grote milieugevolgen voor de 
lokale waterhuishouding. Bij de 
verbranding van hout komen 
luchtvervuilende stoffen vrij, waaronder 
broeikasgassen.
c) beperkte locaties kunnen hebben. Er is 
niet altijd wind; geothermale en 
vulkanische activiteiten kunnen afnemen, 
waardoor elektriciteitscentrales uit bedrijf 
moeten worden genomen. 
d) problemen met geluid kunnen 
opleveren: het lawaai van een 
windturbine bijvoorbeeld.
Het is al met al zeer belangrijk dat de 
Commissie om redenen van 
milieubescherming terdege rekening 
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houdt met deze punten;

Or. en

Amendement 224
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt vast dat voor de dikwijls
decentrale, ver van de afnemers 
verwijderde en weersafhankelijke toevoer 
van energie uit RES andere 
infrastructurele voorzieningen nodig zijn
dan de huidige, die alleen op basis van 
conventionele energiebronnen ontwikkeld 
is;

11. stelt vast dat RES die aan het 
elektriciteitsnet leveren soms decentraal, 
ver van de afnemers verwijderd en 
weersafhankelijk zijn, maar benadrukt dat 
sommige hernieuwbare-energiebronnen 
zoals aardwarmte, biomassa en 
waterkracht de variabele energiebronnen 
kan balanceren en daardoor de behoefte 
aan bijkomende netwerkinfrastructuur 
kan verlichten; er zijn hiervoor andere 
infrastructurele voorzieningen nodig dan 
de huidige, die alleen op basis van 
conventionele energiebronnen ontwikkeld 
is;

Or. en

Amendement 225
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt vast dat voor de dikwijls
decentrale, ver van de afnemers 
verwijderde en weersafhankelijke toevoer 
van energie uit RES andere 
infrastructurele voorzieningen nodig zijn 
dan de huidige, die alleen op basis van 

11. stelt vast dat tot de helft van de 
hernieuwbare elektriciteit tegen 2020 
afkomstig is van decentrale, ver van de 
afnemers verwijderde en weersafhankelijke 
RES, reden waarom er andere 
infrastructurele voorzieningen nodig zijn 



PE500.604v01-00 116/274 AM\920120NL.doc

NL

conventionele energiebronnen ontwikkeld 
is;

dan de huidige, die alleen op basis van 
conventionele energiebronnen ontwikkeld 
is;

Or. en

Amendement 226
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt vast dat voor de dikwijls 
decentrale, ver van de afnemers 
verwijderde en weersafhankelijke toevoer 
van energie uit RES andere infrastructurele 
voorzieningen nodig zijn dan de huidige, 
die alleen op basis van conventionele 
energiebronnen ontwikkeld is;

11. stelt vast dat voor de toevoer van 
energie uit RES andere infrastructurele 
voorzieningen nodig zijn dan de huidige, 
die alleen op basis van conventionele 
energiebronnen ontwikkeld is;

Or. de

Amendement 227
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt vast dat voor de dikwijls 
decentrale, ver van de afnemers 
verwijderde en weersafhankelijke toevoer 
van energie uit RES andere infrastructurele 
voorzieningen nodig zijn dan de huidige, 
die alleen op basis van conventionele 
energiebronnen ontwikkeld is;

11. stelt vast dat voor de dikwijls 
decentrale, en in bepaalde gevallen 
variabele toevoer van energie uit RES 
andere infrastructurele voorzieningen 
nodig zijn dan de huidige, die in de tijd 
van de monopolies alleen op basis van 
conventionele energiebronnen ontwikkeld 
is;

Or. en



AM\920120NL.doc 117/274 PE500.604v01-00

NL

Amendement 228
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt vast dat voor de dikwijls
decentrale, ver van de afnemers 
verwijderde en weersafhankelijke toevoer 
van energie uit RES andere infrastructurele 
voorzieningen nodig zijn dan de huidige, 
die alleen op basis van conventionele 
energiebronnen ontwikkeld is;

11. stelt vast dat voor de soms decentrale, 
ver van de afnemers verwijderde en
variabele toevoer van energie uit RES 
andere infrastructurele voorzieningen 
nodig zijn dan de huidige, die alleen op 
basis van conventionele energiebronnen 
ontwikkeld is en benadrukt daarom de 
noodzaak tot modernisering en 
uitbreiding van het elektriciteitsnet om de 
veranderingen op het vlak van productie-, 
transmissie-, distributie- en 
balanceringstechnologieën te kunnen 
opvangen;

Or. en

Amendement 229
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt vast dat voor de dikwijls 
decentrale, ver van de afnemers 
verwijderde en weersafhankelijke toevoer 
van energie uit RES andere infrastructurele 
voorzieningen nodig zijn dan de huidige, 
die alleen op basis van conventionele 
energiebronnen ontwikkeld is;

11. stelt vast dat voor de dikwijls 
decentrale, ver van de afnemers 
verwijderde en weersafhankelijke toevoer 
van energie uit RES andere infrastructurele 
voorzieningen nodig zijn dan de huidige, 
die alleen op basis van conventionele 
energiebronnen ontwikkeld is; stelt vast dat 
RES niet afzonderlijk maar binnen een 
algemeen energiesysteem worden 
ontwikkeld;
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Or. sl

Amendement 230
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat er dringend 
infrastructuur moet worden aangelegd, 
omdat dit van doorslaggevend belang is 
voor het welslagen van de interne markt 
en de integratie van hernieuwbare 
energie; hiervoor is tijdige goedkeuring 
van de wetsvoorstellen van het energie-
infrastructuurpakket nodig, met name ten 
behoeve van een snellere aanleg van 
nieuwe infrastructuur met een 
grensoverschrijdende impact;

Or. en

Amendement 231
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 

Schrappen
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aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af 
en verlangt dat een op de beginselen van 
de markteconomie georiënteerd ontwerp 
van de energiemarkt wordt opgesteld;

Or. en

Amendement 232
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af 
en verlangt dat een op de beginselen van 
de markteconomie georiënteerd ontwerp 
van de energiemarkt wordt opgesteld;

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt;

Or. fi

Amendement 233
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af 
en verlangt dat een op de beginselen van 
de markteconomie georiënteerd ontwerp 
van de energiemarkt wordt opgesteld;

12. stelt vast dat er voor de ontwikkeling 
van RES met haar fluctuerende toevoer 
voorzien moet worden in een 
compenserende toevoer van conventionele 
energie en een betere energie-efficiëntie, 
zodat een betrouwbare energievoorziening 
kan worden gegarandeerd;

Or. en

Amendement 234
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af 

12. stelt vast dat voor de ontwikkeling van 
RES met haar variabele toevoer deze 
fluctuaties moeten worden gebalanceerd 
middels een geïntegreerd en onderling 
verbonden Europese elektriciteitsnet, 
zodat een betrouwbare energievoorziening 
kan worden gegarandeerd; is het met de 
Commissie eens dat er hoge kosten 
gemoeid zijn met de opbouw van 
reservecapaciteit en dat die opbouw de 
prijsprikkels in de hele EU zou verstoren 
en om die reden zou indruisen tegen de 
doelstellingen van de EU; wijst nieuwe 
subsidies voor fossiele brandstoffen af en 



AM\920120NL.doc 121/274 PE500.604v01-00

NL

en verlangt dat een op de beginselen van 
de markteconomie georiënteerd ontwerp 
van de energiemarkt wordt opgesteld;

pleit voor gepaste veranderingen aan de 
structuur van de energiemarkt -
maatregelen aan de vraagzijde 
bijvoorbeeld - waardoor er geen 
reservecapaciteit meer aangehouden hoeft 
te worden; zo zou het probleem dat de 
prijsprikkels op de "energy only"-
markten momenteel te zwak zijn om 
investeringen in de ontwikkeling van 
nieuwe flexibele opwekking te stimuleren, 
moeten kunnen worden opgelost;

Or. en

Amendement 235
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af 
en verlangt dat een op de beginselen van 
de markteconomie georiënteerd ontwerp 
van de energiemarkt wordt opgesteld;

12. stelt vast dat er als gevolg van de 
fluctuerende productie en toevoer van 
hernieuwbare energie en de ontbrekende 
energie-infrastructuur nog capaciteit voor 
conventionele energie nodig is, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
beschikbaarstelling van reservecapaciteit 
hoge kosten met zich meebrengt die door 
een aangepaste RES-energie-
infrastructuur kunnen worden vermeden;
neemt nota van het feit dat het steeds 
noodzakelijker wordt om een stabiel 
beleidskader vast te stellen dat in
economische garanties voor de 
beschikbaarheid van deze capaciteiten 
voorziet; keurt een ondoeltreffende en 
concurrentieverstorende subsidiewedloop 
tussen energiebronnen en lidstaten af en 
verlangt dat een op de 
langetermijndoelstellingen voor het 
energie- en klimaatbeleid van de Unie 
afgestemd ontwerp van de energiemarkt 
wordt opgesteld dat een integratie van 
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marktrijpe RES-technologieën in de 
interne energiemarkt mogelijk maakt;

Or. de

Amendement 236
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af
en verlangt dat een op de beginselen van 
de markteconomie georiënteerd ontwerp 
van de energiemarkt wordt opgesteld;

12. stelt vast dat voor de ontwikkeling van 
RES het energiesysteem op een andere, 
meer geïntegreerde manier benaderd moet 
worden, in concreto door de energie-
efficiëntie te vergroten en geavanceerdere, 
slimmere en flexibelere
gedecentraliseerde opwekkingsfaciliteiten
en netwerkbeheersystemen te 
ontwikkelen, zodat een betrouwbare 
energievoorziening kan worden 
gegarandeerd; merkt op dat de opbouw van 
reservecapaciteit hoge kosten met zich 
meebrengt en dat nieuwe 
balanceringssystemen zoals vraagrespons 
economisch aantrekkelijk kunnen zijn als 
er maar gezorgd wordt voor het juiste 
kader en de bijdrage ervan eerlijk wordt 
vergoed; keurt een subsidiewedloop tussen 
energiebronnen af;

Or. en

Amendement 237
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af
en verlangt dat een op de beginselen van de 
markteconomie georiënteerd ontwerp van 
de energiemarkt wordt opgesteld;

12. stelt vast dat er voor de ontwikkeling 
van RES met haar variabele productie 
meer balanceringsvermogen nodig is en 
dat daarin voorzien kan worden middels 
grensoverschrijdende handel, flexibele 
centrales, vraagaansturing en energie 
opslag, zodat een betrouwbare 
energievoorziening kan worden 
gegarandeerd; merkt op dat de opbouw van 
reservecapaciteit hoge kosten met zich 
meebrengt; is van mening dat er 
maatregelen moeten worden getroffen ter 
bevordering van de ontwikkeling van 
kostenefficiëntere balanceringsmiddelen, 
zoals meer grensoverschrijdende handel 
met behulp van een betere onderlinge 
verbondenheid; keurt een subsidiewedloop 
tussen energiebronnen af en verlangt dat 
een op de beginselen van de 
markteconomie georiënteerd ontwerp van 
de energiemarkt wordt opgesteld;

Or. en

Amendement 238
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 

12. stelt vast dat er voor de ontwikkeling 
van RES met haar fluctuerende toevoer een 
flexibeler energiesysteem nodig is dat 
flexibele voorzieningen beloont –
hernieuwbare en vraagzijdeoplossingen 
en opslag in het bijzonder – op basis van 
een duidelijke rangorde van de 
verschillende opties, afhankelijk van de 
marktomstandigheden en de marginale 
kosten, zodat een betrouwbare 
energievoorziening kan worden 
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van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af 
en verlangt dat een op de beginselen van 
de markteconomie georiënteerd ontwerp 
van de energiemarkt wordt opgesteld;

gegarandeerd;

Or. en

Amendement 239
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af 
en verlangt dat een op de beginselen van de 
markteconomie georiënteerd ontwerp van 
de energiemarkt wordt opgesteld;

12. stelt vast dat een snel beschikbare 
reservecapaciteit van conventionele 
energie, die tot nu toe niet aanwezig is,
nodig is voor de ontwikkeling van RES 
met haar fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af 
en verlangt dat een op de beginselen van de 
markteconomie georiënteerd ontwerp van 
de energiemarkt wordt opgesteld;

Or. fi

Amendement 240
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12



AM\920120NL.doc 125/274 PE500.604v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af
en verlangt dat een op de beginselen van de 
markteconomie georiënteerd ontwerp van 
de energiemarkt wordt opgesteld;

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken zonder de 
energiemarkt te verstoren; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af 
en verlangt dat er een op de beginselen van 
de markteconomie georiënteerd ontwerp 
van de energiemarkt wordt opgesteld, in de 
allereerste plaats door marktverstoringen 
te verhelpen; indien energy-onlymarkten 
niet voorzien in de voor een 
gebalanceerde markt met een hoog 
aandeel elektriciteit uit periodieke RES en 
afdoende reservecapaciteit benodigde 
prikkels, moet er wellicht een aanvullend 
marktelement worden geïntroduceerd met 
capaciteitmechanismen die gecoördineerd 
worden op EU niveau om zo de 
ontoereikende winstgevendheid te 
corrigeren;

Or. en

Amendement 241
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 

12. stelt vast dat er voor de ontwikkeling 
van RES met haar fluctuerende toevoer 
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conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af
en verlangt dat een op de beginselen van de 
markteconomie georiënteerd ontwerp van 
de energiemarkt wordt opgesteld;

voorzien moet worden in reservecapaciteit 
van conventionele energie voor telkens 
slechts enkele uren, zodat een betrouwbare 
energievoorziening kan worden 
gegarandeerd; merkt op dat de opbouw van 
reservecapaciteit hoge kosten met zich 
meebrengt; neemt kennis van het feit dat 
steeds vaker steun wordt aangevraagd om 
de opbouw of het behoud van 
conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken zonder de 
energiemarkt te verstoren; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af 
en verlangt dat er een op de beginselen van 
de markteconomie georiënteerd ontwerp 
van de energiemarkt wordt opgesteld, in de 
allereerste plaats door marktverstoringen 
te verhelpen; indien energy-onlymarkten 
niet voorzien in de voor een 
gebalanceerde markt met een hoog 
aandeel elektriciteit uit periodieke RES en 
afdoende reservecapaciteit benodigde 
prikkels, moet er wellicht een aanvullend 
marktelement worden geïntroduceerd met 
capaciteitmechanismen die gecoördineerd 
worden op EU niveau om zo de 
ontoereikende winstgevendheid te 
corrigeren;

Or. en

Amendement 242
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 

12. stelt vast dat een tot nu toe niet 
aanwezige reservecapaciteit van 
conventionele energie nodig is voor de 
ontwikkeling van RES met haar 
fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan 
worden gegarandeerd; merkt op dat de 
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opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af 
en verlangt dat een op de beginselen van 
de markteconomie georiënteerd ontwerp 
van de energiemarkt wordt opgesteld;

opbouw van reservecapaciteit hoge kosten 
met zich meebrengt; neemt kennis van het 
feit dat steeds vaker steun wordt 
aangevraagd om de opbouw of het behoud 
van conventionele reserves economisch 
aantrekkelijker te maken; keurt een 
subsidiewedloop tussen energiebronnen af 
en onderkent dat er in het verleden bij de 
ontwikkeling van alle energiebronnen 
altijd staatssteun nodig is geweest;

Or. en

Amendement 243
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst op het grote belang van een 
kostenefficiënte invoering van 
hernieuwbare energie, een alles
overkoepelend netwerk en het 
offshorenetwerk in de Noordzee; wijst wat 
dit betreft op het belang van het North 
Sea Countries' Offshore Grid Initiative 
(NSCOGI) nu er voor meer dan 140 GW 
aan offshore windmolenparken op stapel 
staan; roept de lidstaten en de Commissie 
op het NSCOGI meer elan te geven;

Or. en

Amendement 244
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de Commissie om na te 
gaan of er capaciteitsproblemen zijn in de 
EU en hoeveel vaste capaciteit er binnen 
het kader van een geïntegreerd Europees 
elektriciteitssysteem geleverd kan worden 
door variabele RES, alsook om te bekijken 
wat de mogelijke positieve impact is op de 
toereikendheid van de productiecapaciteit;
verzoekt ENTSO-E een methodologie te 
ontwikkelen en toe te passen ter 
vaststelling van de vaste capaciteit van 
variabele RES en daar in zijn volgende 
System Outlook en Adequacy Forecast
rekening mee te houden;

Or. en

Amendement 245
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; stelt vast dat de grotere toevoer van 
RES zeer nadelige gevolgen heeft voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening in sommige lidstaten;
is bezorgd over het feit dat blijkens 
ENTSO-E 80% van alle knelpunten in de 
Europese energienetwerken direct of 
indirect samenhangen met de toevoer van 
RES;

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; is bezorgd over het feit dat blijkens 
ENTSO-E 80% van alle knelpunten in de 
Europese energienetwerken direct of 
indirect samenhangen met de toevoer van 
RES;

Or. en
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Amendement 246
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; stelt vast dat de grotere toevoer van 
RES zeer nadelige gevolgen heeft voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening in sommige lidstaten; 
is bezorgd over het feit dat blijkens 
ENTSO-E 80% van alle knelpunten in de 
Europese energienetwerken direct of 
indirect samenhangen met de toevoer van 
RES;

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; stelt vast dat de grotere toevoer van 
RES zeer nadelige gevolgen heeft voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening in sommige lidstaten;

Or. en

Amendement 247
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; stelt vast dat de grotere toevoer van 
RES zeer nadelige gevolgen heeft voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening in sommige lidstaten; 
is bezorgd over het feit dat blijkens
ENTSO-E 80% van alle knelpunten in de 
Europese energienetwerken direct of 
indirect samenhangen met de toevoer van 
RES;

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur voor grote 
problemen stelt, die evenwel kunnen 
worden opgelost; stelt vast dat in enkele 
lidstaten waar de grotere toevoer van RES 
niet gepaard is gegaan met de 
ontwikkeling van energie-infrastructuur, 
dit zeer nadelige gevolgen heeft voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening; onderstreept dat 
volgens het ENTSO een aanzienlijk deel 
van alle knelpunten in de Europese 
energienetwerken met de toevoer van RES 
samenhangt en met name aan de 
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ontoereikende ontwikkeling van de 
energie-infrastructuur is toe te schrijven;

Or. de

Amendement 248
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; stelt vast dat de grotere toevoer van 
RES zeer nadelige gevolgen heeft voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening in sommige lidstaten; 
is bezorgd over het feit dat blijkens
ENTSO-E 80% van alle knelpunten in de 
Europese energienetwerken direct of 
indirect samenhangen met de toevoer van 
RES;

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; wijst er nog eens op dat de 
investeringen in hernieuwbare 
energiebronnen de afgelopen tien jaar 
goed waren voor meer dan de helft van 
alle investeringen in nieuwe 
opwekkingscapaciteit en dat dit alleen nog 
maar zal toenemen; beziet in dit licht de 
bevindingen van ENTSO-E dat 40%1 van 
alle knelpunten in de Europese 
energienetwerken direct of indirect 
samenhangen met de toevoer van RES;

__________________
1 Er moet specifiek nauwkeurig worden 
bekeken welke investeringen er nodig zijn 
voor de verwijdering van flessenhalzen 
om bij te dragen aan de verwezenlijking 
van alle drie de beleidsdoelstellingen van 
de EU, interne markt, 
voorzieningszekerheid en integratie van 
RES - de zogeheten "neutrale" categorie.

Or. en

Amendement 249
Fiona Hall
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; stelt vast dat de grotere toevoer van 
RES zeer nadelige gevolgen heeft voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening in sommige lidstaten;
is bezorgd over het feit dat blijkens 
ENTSO-E 80% van alle knelpunten in de 
Europese energienetwerken direct of 
indirect samenhangen met de toevoer van 
RES;

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; stelt vast dat de grotere toevoer van 
RES als gevolg van de niet daarop 
voorbereide netwerkinfrastructuur 
nadelige gevolgen heeft voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening in sommige lidstaten;
merkt op dat blijkens ENTSO-E minder 
dan 50% van alle knelpunten in de 
Europese energienetwerken direct 
samenhangen met de toevoer van RES en 
dat RES goed is voor meer dan 50% van 
de sinds 2000 aangelegde capaciteit; 
merkt op dat de noodzaak tot verbetering 
van de Europese netwerken voornamelijk 
is ingegeven door de oprichting van een 
interne elektriciteitsmarkt en de noodzaak 
tot een grotere voorzieningszekerheid, en 
dat de voordelen van verbetering van het 
Europees netwerk groter zullen zijn dan 
de daarmee gemoeide kosten, omdat het 
elektriciteitsysteem van de EU daardoor 
veel efficiënter wordt; 

Or. en

Amendement 250
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; stelt vast dat de grotere toevoer van 

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; stelt vast dat de betrouwbaarheid van 
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RES zeer nadelige gevolgen heeft voor de
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening in sommige lidstaten; 
is bezorgd over het feit dat blijkens 
ENTSO-E 80% van alle knelpunten in de 
Europese energienetwerken direct of 
indirect samenhangen met de toevoer van 
RES;

de energievoorziening in sommige 
lidstaten aanmerkelijk vergroot zal 
worden dankzij de inzet van nieuwe 
technologieën zoals slimme netwerken en 
vraagaansturing en daardoor het 
netwerkbeheer tevens aanzienlijk 
verbeterd wordt;

Or. en

Amendement 251
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; stelt vast dat de grotere toevoer van 
RES zeer nadelige gevolgen heeft voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening in sommige lidstaten; 
is bezorgd over het feit dat blijkens 
ENTSO-E 80% van alle knelpunten in de 
Europese energienetwerken direct of 
indirect samenhangen met de toevoer van 
RES;

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; stelt vast dat de grotere toevoer van 
RES zeer nadelige gevolgen heeft voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening in sommige lidstaten; 
is bezorgd over het feit dat blijkens 
ENTSO-E 80% van alle knelpunten in de 
Europese energienetwerken direct of 
indirect samenhangen met de toevoer van 
RES; roept de transmissienetbeheerders 
op hun beleid voor de ontwikkeling van 
het netwerk dusdanig aan te passen dat 
onder behoud van de 
voorzieningszekerheid de integratie van 
de opwekkingscapaciteit van RES in 
goede banen kan worden geleid;

Or. en

Amendement 252
Gaston Franco
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat RES, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; stelt vast dat de grotere toevoer van 
RES zeer nadelige gevolgen heeft voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening in sommige lidstaten; 
is bezorgd over het feit dat blijkens 
ENTSO-E 80% van alle knelpunten in de 
Europese energienetwerken direct of 
indirect samenhangen met de toevoer van
RES;

13. onderstreept dat RES-E, indien zij een 
hoog aandeel in de energiemix heeft, de 
huidige netinfrastructuur onder grote druk 
zet; stelt vast dat de grotere toevoer van 
RES zeer nadelige gevolgen heeft voor de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening in sommige lidstaten; 
is bezorgd over het feit dat blijkens 
ENTSO-E 80% van alle knelpunten in de 
Europese energienetwerken direct of 
indirect samenhangen met de toevoer van 
RES-E;

Or. en

Amendement 253
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. merkt bovendien op dat er voor de 
integratie van hernieuwbare-
energiebronnen meer samenwerking 
nodig is tussen de transmissie- en 
distributienetbeheerders om het groeiende 
aandeel van gedecentraliseerde 
opwekking beter in goede banen te 
kunnen leiden; benadrukt het belang van 
nieuwe vormen van aanpak van 
flessenhalzen in de distributienetwerken, 
hetgeen evenwel niet altijd inhoudt dat 
netwerken moeten worden uitgebreid en 
versterkt;

Or. en
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Amendement 254
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt vast dat de beste en meest
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen 
worden aangepast;

14. stelt vast dat wanneer er bij de uitbouw 
van RES in de eerste plaats gekozen wordt 
voor de vanuit opwekkingoogpunt beste 
concurrerende locaties de 
transmissiesystemen veel zwaarder belast 
worden dan wanneer er bij de uitbouw in 
de eerste plaats oog is voor de 
verbruikskant en aldus RES ontwikkeld 
worden in de buurt van de dichtbevolkte 
verbruikscentra;

Or. en

Amendement 255
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen 
worden aangepast;

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen en dat 
gedecentraliseerde installaties en 
centrales dichtbij de verbruikscentra 
verregaand kunnen helpen voorkomen 
dat het elektriciteitsnet verstopt raakt en 
verder moet worden uitgebreid, wat de 
nodige macro-economische 
kostenbesparingen oplevert; benadrukt
dat de Commissie passende 
modelleringsinstrumenten moet 
ontwikkelen ter definiëring van de 
optimale mix van grootschalige 
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verafgelegen centrales en installaties 
dichterbij;

Or. en

Amendement 256
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden 
aangepast;

14. stelt vast enerzijds vast dat een aantal 
van de beste en meest concurrerende 
locaties voor RES in de EU op grote 
afstand van de verbruikscentra liggen;
constateert dat gebruik van deze locaties 
alleen mogelijk is wanneer de 
transmissiesystemen worden aangepast; 
stelt anderzijds vast dat er dankzij de 
gedecentraliseerde aanvoer van 
hernieuwbare energie minder nieuwe 
transmissielijnen hoeven te worden 
gebouwd - met navenant lagere kosten -
aangezien gedecentraliseerde 
technologieën – die rechtstreeks 
geïntegreerd kunnen worden in 
woningen, steden en afgelegen gebieden -
veel dichter bij de eindgebruiker liggen;

Or. en

Amendement 257
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt vast dat de beste en meest
concurrerende locaties voor RES in de EU

14. stelt vast dat veel concurrerende 
locaties voor RES in de EU op grote 
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vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden 
aangepast;

afstand van de verbruikscentra liggen, 
waardoor gebruik van deze locaties alleen 
mogelijk is wanneer de 
transmissiesystemen worden aangepast; 
stelt vast dat er daarentegen grote 
mogelijkheden liggen voor de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op lokaal niveau; 
benadrukt dat een geïntegreerde 
benadering van het energiesysteem, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
vraag naar en het aanbod van zowel 
warmte en elektriciteit, noodzakelijk is om 
te komen tot de meest kostenefficiënte 
strategie voor de bevordering van RES in 
Europa;

Or. en

Amendement 258
Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden 
aangepast;

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden 
aangepast; wijst evenwel tevens op het 
potentieel van zeer kleinschalige 
opwekking van hernieuwbare energie, 
zoals verwarming op aardwarmte en 
zonne-energie, zoals uiteengezet in de 
mededeling van de Commissie (COM 
(2012) 271), alsook lokale 
biogascentrales;

Or. en
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Amendement 259
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden 
aangepast;

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden 
aangepast; benadrukt dat een 
geïntegreerde benadering van het 
energiesysteem waarbij gekeken wordt 
naar de vraag naar en het aanbod van 
zowel warmte als elektriciteit het meest 
kostenefficiënt is;

Or. en

Amendement 260
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden 
aangepast;

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden 
aangepast; is stellig van mening dat 
efficiënte lokale vormen van RES-
productie eveneens bevorderd moeten 
worden ter vermindering van 
transmissieverliezen en ter verhoging van 
de voorzieningszekerheid;
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Or. en

Amendement 261
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden 
aangepast;

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissie- en 
distributienetwerken worden aangepast; 
beklemtoont dat procedures voor 
vergunningverlening aan energie-
infrastructuurprojecten moeten worden 
versneld;

Or. de

Amendement 262
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden 
aangepast;

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden 
aangepast en de grensoverschrijdende 
onderlinge verbondenheid verbetert;

Or. en
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Amendement 263
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden 
aangepast;

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden 
aangepast en de grensoverschrijdende
onderlinge verbondenheid verbetert;

Or. en

Amendement 264
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de transmissiesystemen worden
aangepast;

14. stelt vast dat de beste en meest 
concurrerende locaties voor RES in de EU 
vaak op grote afstand van de 
verbruikscentra liggen; constateert dat 
gebruik van deze locaties alleen mogelijk 
is wanneer de energie-infrastructuur op 
alle netwerkniveaus zo goed mogelijk 
wordt aangepast;

Or. de

Amendement 265
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES en haar 
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, die in toenemende 
mate sturing van de vraag noodzakelijk 
maken om de voorzieningszekerheid in 
stand te houden, wanneer de ontwikkeling 
van RES niet gepaard gaat met de 
noodzakelijke aanpassing van het net; is 
bezorgd over de aanpassing van de 
netinfrastructuur in de lidstaten;

15. stelt vast dat ontoereikende 
netcapaciteit en opslagmogelijkheden 
evenals een onvoldoende samenwerking 
van transmissiesysteembeheerders 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kunnen veroorzaken, die in 
toenemende mate sturing van de vraag 
noodzakelijk maken om de 
voorzieningszekerheid in stand te houden; 
is bezorgd over de aanpassing van de 
netinfrastructuur in de lidstaten; roept de 
EU-lidstaten op om snel werk te maken 
van de ontwikkeling van transmissie- en 
distributienetwerken en een betere 
samenwerking van de 
transmissiesysteembeheerders te 
bevorderen; 

Or. de

Amendement 266
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES en haar 
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, die in toenemende 
mate sturing van de vraag noodzakelijk 
maken om de voorzieningszekerheid in 
stand te houden, wanneer de ontwikkeling 
van RES niet gepaard gaat met de 
noodzakelijke aanpassing van het net; is 
bezorgd over de aanpassing van de 

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES en haar 
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, die in toenemende 
mate sturing van de vraag noodzakelijk 
maken om de voorzieningszekerheid in 
stand te houden en de transportcapaciteit 
van grensoverschrijdende netwerking 
voor verhandelingsdoeleinden te verlagen, 
wanneer de ontwikkeling van RES niet 
gepaard gaat met de noodzakelijke 
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netinfrastructuur in de lidstaten; aanpassing van het net; is bezorgd over de 
aanpassing van de netinfrastructuur in de 
lidstaten; verzoekt de lidstaten hun interne 
netwerken versneld aan te passen aan de 
verhoogde productie van RES;

Or. en

Amendement 267
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES en haar 
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, die in toenemende 
mate sturing van de vraag noodzakelijk 
maken om de voorzieningszekerheid in 
stand te houden, wanneer de ontwikkeling 
van RES niet gepaard gaat met de 
noodzakelijke aanpassing van het net;is 
bezorgd over de aanpassing van de 
netinfrastructuur in de lidstaten;

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES en haar 
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, die de oorzaak 
kunnen zijn van ernstige storingen en in 
toenemende mate sturing van de vraag 
noodzakelijk maken om de 
voorzieningszekerheid in die landen in
stand te houden, wanneer de ontwikkeling 
van RES niet gepaard gaat met de 
noodzakelijke aanpassing van het net; is 
bezorgd over de technische staat van de 
netinfrastructuur in de lidstaten die niet 
geschikt is voor doeltreffend beheer van 
de doorstroming en levering van 
elektriciteit;

Or. pl

Amendement 268
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15



PE500.604v01-00 142/274 AM\920120NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES en haar 
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, die in toenemende 
mate sturing van de vraag noodzakelijk 
maken om de voorzieningszekerheid in 
stand te houden, wanneer de ontwikkeling 
van RES niet gepaard gaat met de 
noodzakelijke aanpassing van het net; is 
bezorgd over de aanpassing van de 
netinfrastructuur in de lidstaten;

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES en haar 
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, die in toenemende 
mate sturing van de vraag noodzakelijk 
maken om de voorzieningszekerheid in 
stand te houden, wanneer de ontwikkeling 
van RES niet gepaard gaat met de 
noodzakelijke aanpassing van het net; 
onderstreept het belang van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
coördinatie bij de bouw van 
energienetwerken; is bezorgd over de 
aanpassing van de netinfrastructuur in de 
lidstaten;

Or. sl

Amendement 269
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES en haar
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, die in toenemende 
mate sturing van de vraag noodzakelijk 
maken om de voorzieningszekerheid in 
stand te houden, wanneer de ontwikkeling 
van RES niet gepaard gaat met de 
noodzakelijke aanpassing van het net; is 
bezorgd over de aanpassing van de 

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES met de
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, wanneer de 
ontwikkeling van RES niet gepaard gaat 
met de noodzakelijke optimalisering van 
het net, zoals monitoring van de 
lijntemperatuur en in voorkomende 
gevallen de aanpassing van het net, alsook 
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netinfrastructuur in de lidstaten; passende opslagcapaciteiten;

Or. en

Amendement 270
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES en haar 
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, die in toenemende 
mate sturing van de vraag noodzakelijk 
maken om de voorzieningszekerheid in 
stand te houden, wanneer de ontwikkeling 
van RES niet gepaard gaat met de 
noodzakelijke aanpassing van het net; is 
bezorgd over de aanpassing van de 
netinfrastructuur in de lidstaten;

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES en haar 
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) zou kunnen veroorzaken, die in 
toenemende mate sturing van de vraag 
noodzakelijk maken om de 
voorzieningszekerheid in stand te houden, 
wanneer de ontwikkeling van RES niet 
gepaard gaat met de noodzakelijke 
aanpassing van het net en een betere 
coördinatie tussen netbeheerders; is 
bezorgd over de aanpassing van de 
netinfrastructuur in de lidstaten;

Or. en

Amendement 271
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES en haar 
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES en haar 
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
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ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, die in toenemende 
mate sturing van de vraag noodzakelijk 
maken om de voorzieningszekerheid in 
stand te houden, wanneer de ontwikkeling 
van RES niet gepaard gaat met de 
noodzakelijke aanpassing van het net; is 
bezorgd over de aanpassing van de 
netinfrastructuur in de lidstaten;

ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, die in toenemende 
mate sturing van de vraag of 
faseverschuivers noodzakelijk maken om 
de voorzieningszekerheid in stand te 
houden, wanneer de ontwikkeling van RES 
niet gepaard gaat met de noodzakelijke 
aanpassing van het net; is bezorgd over de 
aanpassing van de netinfrastructuur in de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 272
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES en haar 
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, die in toenemende 
mate sturing van de vraag noodzakelijk 
maken om de voorzieningszekerheid in 
stand te houden, wanneer de ontwikkeling 
van RES niet gepaard gaat met de 
noodzakelijke aanpassing van het net; is 
bezorgd over de aanpassing van de 
netinfrastructuur in de lidstaten;

15. stelt vast dat de intensieve 
ontwikkeling van RES-E en haar 
weersafhankelijke en ver van de 
verbruikers verwijderde toevoer 
ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop 
flows) kan veroorzaken, die in toenemende 
mate sturing van de vraag noodzakelijk 
maken om de voorzieningszekerheid in 
stand te houden, wanneer de ontwikkeling 
van RES niet gepaard gaat met de 
noodzakelijke aanpassing van het net; is 
bezorgd over de aanpassing van de 
netinfrastructuur in de lidstaten;

Or. en

Amendement 273
Ivo Belet
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. merkt op dat ook de decentrale 
productie van hernieuwbare energie, 
onder de vorm van coöperaties van 
burgers die samen investeren in de 
productie en levering van hernieuwbare 
energie in hun omgeving, een belangrijke 
rol dient te spelen in het toekomstige 
hernieuwbare energiebeleid;

Or. nl

Amendement 274
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie om voor de 
korte termijn een 
compensatiemechanisme tot stand te 
brengen voor ongecoördineerde 
grensoverschrijdende energiestromen 
(loop-flow) waarmee de getroffen 
lidstaten een eerlijke methode krijgen 
voor de verdeling van de daardoor 
veroorzaakte kosten, totdat de 
noodzakelijke aanpassingen aan het net 
zijn uitgevoerd en toevoergebaseerde 
marktkoppeling een feit is;

Or. en

Amendement 275
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herinnert eraan dat de bevordering 
van onderlinge verbindingen tussen de 
energienetten een van de doelstellingen 
van het energiebeleid van de Unie is; 
dringt aan op een snellere ontwikkeling 
van de verbindingen tussen de lidstaten 
aangezien de ontwikkeling daarvan een 
forse bijdrage kan leveren tot een betere 
integratie van RES in de Europese interne 
energiemarkt;

Or. de

Amendement 276
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn 
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn 
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst erop dat de 
flexibele opslag van waterkracht 
momenteel de enige grootschalig 
beschikbare, goedkope opslag voor grote 
fluctuerende stroomvolumes is; wijst er 
nogmaals op dat nader onderzoek naar de 
opslag van energie dringend noodzakelijk 
is en meent dat bepaalde 
opslagtechnologieën geen 
voorkeursbehandeling mogen krijgen ten 
opzichte van andere; wijst erop dat de 
uiteenlopende regelgevingsvoorwaarden, 
zoals de classificatie van 
energieopslaginstallaties als 
eindverbruiker, een bredere toepassing 
van energieopslag in de weg staat; beveelt 
daarom aan om op Europees niveau een 
duidelijke differentiatie in te voeren 
tussen stroom- en 
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energieopslaginstallaties enerzijds en 
eindverbruikers anderzijds;

Or. de

Amendement 277
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat technologieën voor de
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn 
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

16. onderstreept het potentieel van slimme 
netwerken, technologieën ter sturing van 
de vraagzijde, opslag en zeer kleinschalige 
opwekking voor de integratie van RES in 
de energievoorziening; wijst er nogmaals 
op dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 278
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

16. onderstreept het potentieel van slimme 
netwerken, instrumenten ter sturing van 
de vraagzijde en technologieën voor de 
opslag van elektriciteit voor de integratie 
van RES in de energievoorziening; wijst er 
nogmaals op dat nader onderzoek naar de 
opslag van energie en de uitbouw daarvan 
dringend noodzakelijk is;

Or. en
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Amendement 279
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn 
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn 
om RES zo goed mogelijk te integreren,
zowel wat betreft de opslag ervan als wat 
betreft het opvangen van schommelingen 
in het elektriciteitsnet; wijst er nogmaals 
op dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

Or. de

Amendement 280
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn 
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit alsook 
vraagaansturingsmaatregelen 
noodzakelijk zijn om RES te integreren in 
de energievoorziening; wijst er nogmaals 
op dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie en slimme netwerken dringend 
noodzakelijk is; benadrukt de noodzaak 
voor hernieuwde aandacht voor de 
mogelijke rol van verbruikers bij de 
verbetering van de werking van de markt 
middels het afvlakken van pieken, 
waarmee ze tegelijkertijd hun 
energierekening verlagen kunnen;

Or. en
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Amendement 281
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn 
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit en CO2
noodzakelijk zijn om RES te integreren in 
de energievoorziening; wijst er nogmaals 
op dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie en CO2 dringend noodzakelijk is;

Or. sl

Amendement 282
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn 
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van energie noodzakelijk zijn om 
RES-E te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 283
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn 
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit alsook 
vraagresponsdiensten noodzakelijk zijn 
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 284
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn 
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn 
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is; merkt op 
dat met name opslag met variabele 
snelheid verder onderzocht dient te 
worden, aangezien deze meer flexibiliteit 
biedt bij het regelen van de opslagsnelheid 
en daardoor een snellere en 
doelgerichtere aansluiting van dergelijke 
opslagsystemen op het net mogelijk 
maakt; roept de lidstaten op om dubbele 
lasten voor stroomopslaginstallaties te 
vermijden;

Or. de

Amendement 285
Adam Gierek
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn 
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is;

16. onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn 
om RES te integreren in de 
energievoorziening; wijst er nogmaals op 
dat nader onderzoek naar de opslag van 
energie dringend noodzakelijk is, onder 
andere op grond van samenwerking met 
pompaccumulatiecentrales;

Or. pl

Amendement 286
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. meent dat het nodig is om 
grensoverschrijdende markten voor 
netdiensten voor het beschikbaar stellen 
van regelvermogen tot stand te brengen 
en het Europese transmissiesysteem met 
het oog op de grensoverschrijdende 
integratie van opgeslagen waterkracht 
met name in Scandinavië, de Alpen en de 
Pyreneeën snel uit te breiden;

Or. de

Amendement 287
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ervan overtuigd dat de 
terugwinning van afvalstoffen 
mogelijkheden biedt tot een verdere 
ontwikkeling van RES en de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
een Europees energieplan;

Or. sl

Amendement 288
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. acht maatregelen ter bevordering 
van investeringen in bestaande en nieuwe 
gasinfrastructuur noodzakelijk voor de 
versterking van de ontwikkeling van 
biomethaan, elektriciteit-naar-gas en 
elektriciteit-naar-waterstof in heel de EU;

Or. en

Amendement 289
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst op de mogelijkheden om de 
uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen door in de vervoersector 
meer gebruik te maken van gas, 
biomethaan en waterstof, alsook door het 
gebruik van elektrische voertuigen te 
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bevorderen;

Or. en

Amendement 290
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst op het feit dat bij de 
uitbreiding van de RES-markt in Europa 
rekening moet worden gehouden met het 
feit dat de grondstoffen voor 
zonnepanelen niet van eigen bodem zijn, 
waardoor de Europese industrie niet 
concurreren kan op de wereldmarkt;

Or. en

Amendement 291
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

17. is van mening dat ICT in de toekomst 
zal helpen vraag en aanbod van energie in 
goede banen te leiden; verzoekt de 
Commissie tijdig voorstellen te doen voor 
de ontwikkeling, de bevordering en de 
normalisatie van intelligente 
elektriciteitsnetwerken en meters; 
benadrukt dat daarbij niet alleen zekerheid 
bij de planning voor de exploitant, maar 
ook aanvaarding door de consument en 
gegevensbescherming een belangrijke rol 
moeten spelen;
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Or. en

Amendement 292
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters, waarmee de potentiële synergieën 
bij de uitbouw, ontwikkeling en 
onderhoud van alle telecommunicatie- en 
energienetwerken kan worden verbeterd; 
benadrukt dat daarbij niet alleen zekerheid 
bij de planning voor de exploitant, maar 
ook aanvaarding door de consument en 
gegevensbescherming een belangrijke rol 
moeten spelen;

Or. en

Amendement 293
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
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meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

meters; verzoekt de Europese Commissie 
om in het bijzonder onderzoek en 
ontwikkeling op dit gebied te 
ondersteunen; benadrukt dat daarbij niet 
alleen zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

Or. de

Amendement 294
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; stelt vast dat middelen uit de 
Connecting Europe-faciliteit moeten 
worden gebruikt voor de ontwikkeling van 
energienetwerken, voor de integratie van 
hernieuwbare energie en ter verbetering 
van de stabiliteit van transmissiesystemen;
benadrukt dat daarbij niet alleen zekerheid 
bij de planning voor de exploitant, maar 
ook aanvaarding door de consument en 
gegevensbescherming een belangrijke rol 
moeten spelen;

Or. sl

Amendement 295
Vicky Ford, Giles Chichester
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters, omdat dit leidt tot de 
betrokkenheid van meer 
marktdeelnemers; benadrukt dat daarbij 
niet alleen zekerheid bij de planning voor 
de exploitant, maar ook aanvaarding door 
de consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

Or. en

Amendement 296
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij het toekomstige beheer van de 
energievoorziening en de regulering van 
RES belangrijker zal worden; verzoekt de 
Commissie tijdig voorstellen te doen voor 
de ontwikkeling, de bevordering en de 
normalisatie van intelligente 
elektriciteitsnetwerken en meters; 
benadrukt dat daarbij niet alleen zekerheid 
bij de planning voor de exploitant, maar 
ook aanvaarding door de consument en 
gegevensbescherming een belangrijke rol 
moeten spelen;

Or. pl
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Amendement 297
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering, de normalisatie en de 
tijdige uitbouw van intelligente 
elektriciteitsnetwerken en meters; 
benadrukt dat daarbij niet alleen zekerheid 
bij de planning voor de exploitant, maar 
ook aanvaarding door de consument en 
gegevensbescherming een belangrijke rol 
moeten spelen;

Or. en

Amendement 298
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; pleit voor meer gezamenlijke 
ontwikkelingen door meerdere 
belanghebbenden op het vlak van 
intelligente netwerken en normalisatie van 
meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
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belangrijke rol moeten spelen; belangrijke rol moeten spelen;

Or. en

Amendement 299
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening - om 
consumenten actiever te maken op de 
markt - en de regulering van RES 
belangrijker zal worden; verzoekt de 
Commissie tijdig voorstellen te doen voor 
de ontwikkeling, de bevordering en de 
normalisatie van intelligente 
elektriciteitsnetwerken en meters; 
benadrukt dat daarbij niet alleen zekerheid 
bij de planning voor de exploitant, maar 
ook aanvaarding door de consument en 
gegevensbescherming een belangrijke rol 
moeten spelen;

Or. en

Amendement 300
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie, rekening 
houdend met het derde pakket betreffende 
de interne energiemarkt, tijdig voorstellen 
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intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

te doen voor de ontwikkeling, de 
bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

Or. de

Amendement 301
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; benadrukt dat de belangen van de 
consument voorop moeten staan bij het 
ontwerpen en installeren van intelligente 
meters, omdat deze de enige zijn die om 
redenen van gegevensbescherming
bepalen hoe de vergaarde gegevens 
worden aangewend;

Or. en

Amendement 302
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling, 
de bevordering en de normalisatie van 
intelligente elektriciteitsnetwerken en 
meters; benadrukt dat daarbij niet alleen 
zekerheid bij de planning voor de 
exploitant, maar ook aanvaarding door de 
consument en gegevensbescherming een 
belangrijke rol moeten spelen;

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT 
bij de toekomstige energievoorziening en 
de regulering van RES belangrijker zal 
worden; verzoekt de Commissie tijdig 
voorstellen te doen voor de ontwikkeling 
en de normalisatie van intelligente 
elektriciteitsnetwerken en meters; 
benadrukt dat de persoonsgegevens van 
consumenten moeten worden beschermd;
spoort de Commissie aan de nationale 
kosten-batenanalyses van de invoering 
van intelligente meters zorgvuldig te 
analyseren, met name voor wat betreft de 
gevolgen van intelligente meters voor 
uiteenlopende consumentengroepen; 
onderkent dat het succes van de 
intelligente meter valt of staat met goede 
keuzemogelijkheden voor de consument 
en met diens betrokkenheid;

Or. en

Amendement 303
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is zich bewust van het feit dat in 
heel Europa de gasinfrastructuur een 
belangrijke rol zal spelen bij de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie; 
biogas - een hernieuwbare energiebron -
alsook biomethaan kunnen nu al 
eenvoudig via het bestaande gasnet 
vervoerd worden; nieuwe technologieën 
zoals "elektriciteit-naar-waterstof"en 
"elektriciteit-naar-gas" helpen de 
toekomstige koolstofarme economie tot 
stand te brengen, waarbij gebruikt wordt 
gemaakt van zowel bestaande als nieuwe 
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infrastructuur die dan ook moet worden 
bevorderd en ontwikkeld; 

Or. en

Amendement 304
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is zich bewust van het feit dat de 
gasinfrastructuur in heel Europa een 
belangrijke rol zal spelen bij de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie; 
Allereerst kunnen biogas - een 
hernieuwbare energiebron - alsook 
biomethaan nu al eenvoudig via het 
bestaande gasnet vervoerd worden; ten 
tweede helpen nieuwe technologieën zoals 
"elektriciteit-naar-waterstof"en 
"elektriciteit-naar-gas" de toekomstige 
koolstofarme economie tot stand te 
brengen, waarbij gebruikt wordt gemaakt 
van zowel bestaande als nieuwe 
infrastructuur die dan ook moet worden 
bevorderd en ontwikkeld; 

Or. en

Amendement 305
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept dat voor de geplande 
ontwikkeling van RES vooral waterkracht 
een centrale rol moet worden toebedeeld, 
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in eerste instantie om de toenemende 
productie van volatiele RES op te vangen 
maar ook als opslagoplossing met behulp 
van pompaccumulatiereservoirs; 
beklemtoont dat het bestaande 
ontwikkelingspotentieel voor 
waterkrachtproductie en 
pompaccumulatiereservoirs in de EU 
daartoe ten volle moet worden benut;

Or. de

Amendement 306
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. merkt op dat de ICT-sector zelf een 
rolmodel kan worden van energie-
efficiëntie en het gebruik van RES, 
aangezien het een grote verbruiker is van 
elektriciteit - datacentra in de EU zijn 
goed voor 1,5% van het totale 
elektriciteitsverbruik - en de consument 
zich steeds meer bewust wordt van de 
koolstofvoetafdruk van de IT en de 
clouddiensten die ze gebruiken;

Or. en

Amendement 307
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst op het feit dat de sociale 
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acceptatie groter is als burgers via 
coöperatieve of gemeentelijke structuren 
eigenaar zijn van productiefaciliteiten 
voor hernieuwbare energie, alsook dat 
daardoor de planningsduur voor de 
tenuitvoerlegging korter wordt en de 
burger een beter inzicht krijgt in het 
energieoverschakelingsproces;

Or. en

Amendement 308
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst op het feit dat de sociale 
acceptatie groter is als burgers via 
coöperatieve of gemeentelijke structuren 
eigenaar zijn van productiefaciliteiten 
voor hernieuwbare energie, alsook dat de 
planningsduur voor de tenuitvoerlegging 
korter wordt en de burger een beter 
inzicht krijgt in het 
energieoverschakelingsproces;

Or. en

Amendement 309
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept het potentieel van 
hernieuwbare energie met betrekking tot 
de levering van de noodzakelijke 
infrastructuur voor het grootschalige 
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gebruik van elektrische of hybride 
voertuigen dankzij lokale 
energieproductie uit hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. ro

Amendement 310
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst op de 
bezuinigingsmogelijkheden die ontstaan 
wanneer bij de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie rekening wordt 
gehouden met de omloop van de aarde 
rond de zon en de verschillende tijdzones 
in Europa;

Or. de

Amendement 311
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen;

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap en 
landschapsbeleving blijvend zullen 
beschadigen;

Or. nl
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Amendement 312
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen;

18. onderstreept dat de faciliteiten voor de 
productie en transmissie van energie, 
zoals kolenmijnen, hoogspanningsmasten 
en windmolenparken nu en in de 
toekomst hun stempel drukken op het 
Europese landschap; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van 
energieprojecten alleen kan worden 
bereikt door bij de ruimtelijke ordening, de 
bouw en de verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen; is 
ingenomen met het initiatief van lidstaten 
als België en Denemarken om 
minimumdoelen af te kondigen ter hoogte 
van respectievelijk 25% en 20% voor de 
deelname van burgers in hernieuwbare-
energieprojecten; wil de overige lidstaten 
aanbevelen om eveneens soortgelijke 
percentages voor deelname van burgers 
aan nieuwe hernieuwbare-
energieprojecten vast te stellen;

Or. en

Amendement 313
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 

18. onderstreept dat de faciliteiten voor de 
productie en transmissie van energie zoals 
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zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen;

kolenmijnen, hoogspanningsmasten en 
windmolenparken nu en in de toekomst 
hun stempel drukken op het Europese 
landschap; stelt vast dat maatschappelijke 
acceptatie van energieprojecten alleen kan 
worden bereikt door bij de ruimtelijke 
ordening, de bouw en de verstrekking van 
vergunningen transparante procedures te 
volgen, waar alle belanghebbenden aan 
deelnemen; is ingenomen met het initiatief 
van lidstaten als België en Denemarken 
om minimumdoelen af te kondigen voor 
de deelname van burgers in 
hernieuwbare-energieprojecten; wil de 
overige lidstaten aanbevelen om eveneens 
soortgelijke percentages voor deelname 
van burgers aan nieuwe hernieuwbare-
energieprojecten vast te stellen;

Or. en

Amendement 314
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen;

18. hoopt dat verdere ontwikkeling van 
RES in onder andere de Natura 2000-
gebieden zonder ecologische schade zal 
verlopen en het beschermde landschap 
niet blijvend zal veranderen; stelt daarom 
vast dat maatschappelijke acceptatie van 
RES alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen;

Or. pl
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Amendement 315
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen;

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES net als bij andere 
energietechnologieën problemen kan 
opleveren met de maatschappelijke 
acceptatie, maar verwijst tegelijkertijd 
naar de Eurobarometer die telkens weer 
aangeeft dat hernieuwbare energie de 
meest populaire vorm van 
energieproductie is; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen, 
alsook door burgers en gemeenschappen 
de middelen te bieden om op lokaal 
niveau RES op te wekken;

Or. en

Amendement 316
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap net zoals 
dat met niet-hernieuwbare 
energiebronnen het geval was blijvend zal 
veranderen; stelt vast dat maatschappelijke 
acceptatie van RES alleen kan worden 
bereikt door bij de ruimtelijke ordening, de 
bouw en de verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
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alle belanghebbenden aan deelnemen; alle belanghebbenden aan deelnemen;

Or. en

Amendement 317
Vicky Ford, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen;

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen – verplicht 
gepaard gaand met tijdige raadpleging 
van het publiek - transparante procedures 
te volgen, waar alle belanghebbenden 
vanaf het allereerste begin aan deelnemen;

Or. en

Amendement 318
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen;

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van 
infrastructuren voor hernieuwbare 
energie alleen kan worden bereikt door bij 
de ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 



AM\920120NL.doc 169/274 PE500.604v01-00

NL

alle belanghebbenden aan deelnemen;

Or. fr

Amendement 319
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar
alle belanghebbenden aan deelnemen;

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante en gecoördineerde procedures 
te volgen, waarbij alle belanghebbenden
tijdig worden betrokken;

Or. de

Amendement 320
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen;

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen; 
benadrukt in dit verband dat bij projecten 
waarbij burgers coöperatief 
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aandeelhouder zijn via met name 
coöperaties, het maatschappelijk 
draagvlak groter is, en vindt het derhalve 
belangrijk dat burgerparticipatie bij 
hernieuwbare energieprojecten als best 
practice wordt gestimuleerd;

Or. nl

Amendement 321
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen;

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen; wijst 
op het feit dat de sociale acceptatie groter 
is als burgers via coöperatieve of 
gemeentelijke structuren eigenaar zijn 
van productiefaciliteiten voor 
hernieuwbare energie, waardoor de 
planningsduur voor de tenuitvoerlegging 
korter wordt en de burger een beter 
inzicht krijgt in het 
energieoverschakelingsproces;

Or. en

Amendement 322
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen;

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend 
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen; 
onderstreept dat de procedures 
transparant, eenvoudiger en 
gebruiksvriendelijker moeten zijn voor 
alle gebruikers;

Or. sl

Amendement 323
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap blijvend
zal veranderen; stelt vast dat 
maatschappelijke acceptatie van RES 
alleen kan worden bereikt door bij de 
ruimtelijke ordening, de bouw en de 
verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen;

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling 
van RES het Europese landschap zal 
veranderen; stelt vast dat maatschappelijke 
acceptatie van RES alleen kan worden 
bereikt door bij de ruimtelijke ordening, de 
bouw en de verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar 
alle belanghebbenden aan deelnemen, 
alsook door de communicatie over de 
voordelen van RES voor lokale 
economieën op te voeren;

Or. en

Amendement 324
Herbert Reul
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer aandacht te besteden aan 
het onaangeboorde potentieel van RES in 
de verwarmings- en koelsector en aan de 
verbanden tussen en de kansen die 
voortvloeien uit een intensiever gebruik 
van hernieuwbare energie enerzijds en de 
tenuitvoerlegging van de richtlijnen 
energie-efficiëntie en gebouwen 
anderzijds;

Or. de

Amendement 325
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat waterkracht in 
haar geheel bijdraagt tot de hernieuwbare 
energievoorziening van de toekomst en 
naast energieopwekking ook andere 
uiteenlopende waardevolle functies 
vervult, zoals bescherming tegen 
overstromingen en bijdragen tot een 
continue drinkwatervoorziening; roept de 
Commissie en de lidstaten daarom op om 
het publiek bewuster te maken van het 
veelzijdige nut van waterkracht; 

Or. de

Amendement 326
Marita Ulvskog



AM\920120NL.doc 173/274 PE500.604v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat oog moet zijn 
voor kleinschalige opwekking, micro-
opwekking in het bijzonder, waarbij 
technologieën voor de opwekking van 
elektriciteit en warmte geïnstalleerd en 
toegepast kunnen worden in individuele 
huishoudens - bijvoorbeeld zonnepanelen, 
kleine windturbines en micro-WKK;

Or. en

Amendement 327
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. stelt vast dat talloze locaties voor 
RES niet worden gebruikt om capaciteit 
op te wekken, omdat het netwerk niet in 
staat is de energie die hiermee wordt 
geproduceerd op te nemen;

Or. ro

Amendement 328
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. merkt op dat de Connecting 
Europe-faciliteit een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan de totstandbrenging van 
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een interne Europese energiemarkt waar 
in plaats van de huidige flessenhalzen en 
obstakels het beeld bepaald wordt door 
concurrentie, openheid en 
grensoverschrijdende infrastructuur; 

Or. en

Amendement 329
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) (voor kopje "Internationale samenwerking en handel")

Ontwerpresolutie Amendement

Consumenten mondig maken

Or. en

Amendement 330
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. onderkent het belang van 
kleinschalige RES voor de uitbreiding van 
het aandeel hernieuwbare-
energiebronnen; beschouwt de uitbouw 
van kleinschalige RES als een kans voor 
individuele huishoudens, bedrijven en 
gemeenschappen om energieproducenten 
te worden en dus kennis te vergaren over 
efficiënte manieren van energieproductie 
en -verbruik; wijst op het grote belang van 
micro-opwekking voor de verhoging van 
de energie-efficiëntie; benadrukt dat met 
de toepassing van kleinschalige RES 
aanzienlijke besparingen kunnen worden 
bereikt en er nieuwe bedrijfsmodellen en 
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werkgelegenheid kan worden gecreëerd;

Or. en

Amendement 331
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. wijst in dit verband op het 
belang van stimulering van lokale 
coöperaties voor hernieuwbare energie 
voor de vergroting van de deelname van 
burgers, verbetering van de 
toegankelijkheid van hernieuwbare 
energie en het genereren van financiële 
investeringen;

Or. en

Amendement 332
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinques (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinques. benadrukt dat een slimme 
combinatie van kleinschalige RES, 
opslag, sturing van de vraagzijde en 
energie-efficiëntie kan leiden tot een 
lagere belasting van de lokale netwerken 
tijdens piekuren, waardoor de algehele 
investeringskosten voor 
distributienetbeheerders dalen;

Or. en
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Amendement 333
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 sexies. merkt op dat efficiënte lokale 
energieconsumptie en -productie, zowel 
vanuit een prosumer- als een 
distributienetwerkperspectief, valt of staat 
met de invoering van intelligente meters 
en meer in het algemeen van intelligente 
netwerken;

Or. en

Amendement 334
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 septies. benadrukt dat het 
invoeringspotentieel van vraagbeheersing 
als een manier om het systeem flexibel te 
maken grotendeels onbenut wordt gelaten 
en dat vraagbeheersing op de middellange 
termijn niet alleen moet worden ingevoerd 
voor industriële klanten, maar ook voor 
kleine klanten en zelfs huishoudens;

Or. en

Amendement 335
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 octies. is ingenomen met de uitlatingen 
van de Commissie dat zij voornemens is 
een mededeling uit te brengen over 
energietechnologieën en innovatie 
specifiek gericht op micro-opwekking; 
benadrukt evenwel dat er een coherente 
Europese strategie nodig is op dit vlak, 
bestaande uit specifieke maatregelen ter 
stimulering van kleinschalige RES, zoals 
bijvoorbeeld vermindering van de 
juridische obstakels en uitwisseling van 
beste praktijken op het gebied van fiscale 
stimuleringsmaatregelen;

Or. en

Amendement 336
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. merkt op dat het in het bijzonder 
van groot belang is dat investeerders in 
hernieuwbare energiebronnen lokale
gemeenschappen nauw bij het geheel 
betrekken, vooral in de aanloopfase;

Or. en

Amendement 337
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. wijst op het feit dat de bouw van 
windmolens en zonnepanelen in een 
aantal regio's, met name in kleine 
gemeenschappen en op eilanden, op 
weerstand is gestuit van het publiek; 
benadrukt dat windmolens en 
zonnepanelen als schadelijk voor het 
toerisme worden beschouwd alsook 
schadelijk voor de natuur en het uiterlijk 
van het platteland/het landschap van 
eilanden;

Or. en

Amendement 338
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is zich ervan bewust dat de 
wereldmarkten voor RES groeien, hetgeen 
positieve effecten heeft voor de kosten en
de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën;

19. is zich ervan bewust dat de 
wereldmarkten voor RES groeien, hetgeen 
positieve effecten heeft voor de Europese 
industrie, de werkgelegenheid en de 
kosten, alsook voor de verdere 
ontwikkeling van bestaande en nieuwe 
technologieën, zowel wereldwijd als in de 
EU zelf, zolang het investeringsklimaat en 
de onderste maatregelen voor RES maar 
voorspelbaar blijven;

Or. en

Amendement 339
Jens Rohde
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is zich ervan bewust dat de 
wereldmarkten voor RES groeien, hetgeen 
positieve effecten heeft voor de kosten en 
de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën;

19. is zich ervan bewust dat de 
wereldmarkten voor RES groeien, hetgeen 
positieve effecten heeft voor de kosten en 
de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën, alsook voor de economie 
van de EU, ervan uitgaande dat uit de EU 
afkomstige RES en clean-techbedrijven 
hun concurrentievoordeel ten opzichte 
van hun concurrenten in de rest van 
wereld weten te behouden;

Or. en

Amendement 340
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is zich ervan bewust dat de 
wereldmarkten voor RES groeien, hetgeen 
positieve effecten heeft voor de kosten en 
de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën;

19. is zich ervan bewust dat de 
wereldmarkten voor RES groeien, hetgeen 
positieve effecten heeft voor de kosten en 
de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën; is zich ervan bewust dat 
landen die geen lid zijn van de OESO in 
de toekomst belangrijke handelspartners 
kunnen worden, omdat zij een hoog RES-
potentieel hebben doordat de ontwikkeling 
van RES is ingegeven door 
voorzieningszekerheid;

Or. en

Amendement 341
Herbert Reul
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is zich ervan bewust dat de 
wereldmarkten voor RES groeien, hetgeen 
positieve effecten heeft voor de kosten en 
de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën;

19. is zich ervan bewust dat de 
wereldmarkten voor RES groeien, hetgeen 
positieve effecten heeft voor de kosten en 
de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën; onderstreept dat Europese 
ondernemingen belangrijke actoren zijn 
in deze sector;

Or. de

Amendement 342
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is zich ervan bewust dat de 
wereldmarkten voor RES groeien, hetgeen 
positieve effecten heeft voor de kosten en 
de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën;

19. is zich ervan bewust dat de 
wereldmarkten voor RES groeien, hetgeen 
positieve effecten heeft voor de kosten en 
de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën; acht het van het grootste 
belang dat Europa het voortouw blijft 
nemen bij deze wereldwijde trend;

Or. en

Amendement 343
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. acht het van het grootste belang 
dat de EU een nauwe wetenschappelijk 
samenwerking aangaat met internationale 



AM\920120NL.doc 181/274 PE500.604v01-00

NL

partners, de BRIC-landen in het 
bijzonder, ten behoeve van onderzoek en 
innovatie op het gebied van RES en dat zij 
daar een duidelijk samenwerkingsbeleid 
voor ontwikkelt;

Or. en

Amendement 344
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat vrije wereldmarkten de beste 
voorwaarden bieden voor groei van RES; 
beklemtoont dat handelsbelemmeringen 
verder teruggedrongen moeten worden;
verzoekt de Commissie geen nieuwe 
handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van 
technologieën die voor RES worden 
gebruikt;

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat dergelijke verstoringen ook 
onaanvaardbaar zijn op de wereldmarkt 
en pleit voor naleving van de anti-
dumpingregels door alle betrokken 
partijen;

Or. en

Amendement 345
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat onrechtmatige 20. onderstreept dat onrechtmatige 
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concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat vrije wereldmarkten de beste 
voorwaarden bieden voor groei van RES; 
beklemtoont dat handelsbelemmeringen 
verder teruggedrongen moeten worden; 
verzoekt de Commissie geen nieuwe 
handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van 
technologieën die voor RES worden 
gebruikt;

concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende procedures tegen oneerlijke 
praktijken zo spoedig mogelijk af te 
ronden; onderstreept dat de wereldmarkten 
de beste voorwaarden bieden voor groei 
van RES; beklemtoont dat 
handelsbelemmeringen verder 
teruggedrongen moeten worden; verzoekt 
de Commissie geen nieuwe 
handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van 
technologieën die voor RES worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie EU-
bedrijven in alle delen van de 
toeleveringsketen te helpen zich toegang 
te verschaffen tot markten buiten de EU, 
alsook om vermeende 
handelsverstoringen, waaronder 
wederrechtelijke staatssteun, aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 346
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat vrije wereldmarkten de beste 
voorwaarden bieden voor groei van RES; 
beklemtoont dat handelsbelemmeringen 
verder teruggedrongen moeten worden; 
verzoekt de Commissie geen nieuwe 
handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van 
technologieën die voor RES worden 

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn, aangezien alleen 
eerlijker concurrentie de EU duurzaam 
van een redelijk prijsniveau voor 
technologieën op het vlak van 
hernieuwbare energie verzekert;  roept de 
Commissie op lopende 
mededingingsprocedures zo spoedig 
mogelijk af te ronden; onderstreept dat 
vrije wereldmarkten de beste voorwaarden 
bieden voor groei van RES; beklemtoont 
dat handelsbelemmeringen verder 
teruggedrongen moeten worden; verzoekt 
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gebruikt; de Commissie geen nieuwe 
handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van 
technologieën die voor RES worden 
gebruikt;

Or. de

Amendement 347
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat vrije wereldmarkten de beste 
voorwaarden bieden voor groei van RES; 
beklemtoont dat handelsbelemmeringen 
verder teruggedrongen moeten worden; 
verzoekt de Commissie geen nieuwe 
handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van 
technologieën die voor RES worden 
gebruikt;

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat vrije wereldmarkten de beste 
voorwaarden bieden voor groei van RES; 
beklemtoont dat handelsbelemmeringen 
verder teruggedrongen moeten worden; 
verzoekt de Commissie geen nieuwe 
handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van 
technologieën die voor RES worden 
gebruikt; roept de Commissie op passend 
op handelsbeperkende maatregelen en 
concurrentieverstorende praktijken van 
derde landen te reageren, teneinde 
eerlijke concurrentie te garanderen;

Or. de

Amendement 348
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat vrije wereldmarkten de beste 
voorwaarden bieden voor groei van RES; 
beklemtoont dat handelsbelemmeringen 
verder teruggedrongen moeten worden; 
verzoekt de Commissie geen nieuwe 
handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van 
technologieën die voor RES worden 
gebruikt;

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat vrije wereldmarkten de beste 
voorwaarden bieden voor groei van RES; 
beklemtoont dat handelsbelemmeringen 
verder teruggedrongen moeten worden; 
verzoekt de Commissie om te kijken naar 
de mogelijkheid van ondertekening van 
internationale handelsovereenkomsten, 
bijvoorbeeld uitbreiding van het 
bestaande APEC-verdrag inzake 
heffingen op schone technologieën;

Or. en

Amendement 349
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat vrije wereldmarkten de beste 
voorwaarden bieden voor groei van RES; 
beklemtoont dat handelsbelemmeringen 
verder teruggedrongen moeten worden; 
verzoekt de Commissie geen nieuwe 
handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van 
technologieën die voor RES worden 
gebruikt;

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat vrije wereldmarkten de beste 
voorwaarden bieden voor groei van RES; 
benadrukt dat handelsbelemmeringen 
zoals bijvoorbeeld vereisten inzake lokale 
inhoud verder teruggedrongen moeten 
worden; verzoekt de Commissie geen 
nieuwe handelsbelemmeringen op te 
werpen voor eindproducten of 
bestanddelen van technologieën die voor 
RES worden gebruikt;
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Or. en

Amendement 350
Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat vrije wereldmarkten de beste 
voorwaarden bieden voor groei van RES; 
beklemtoont dat handelsbelemmeringen 
verder teruggedrongen moeten worden; 
verzoekt de Commissie geen nieuwe 
handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van 
technologieën die voor RES worden 
gebruikt;

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat vrije wereldmarkten zonder subsidies 
de beste voorwaarden bieden voor groei 
van RES; beklemtoont dat 
handelsbelemmeringen verder 
teruggedrongen moeten worden; verzoekt 
de Commissie geen nieuwe 
handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van 
technologieën die voor RES worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 351
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat vrije wereldmarkten de beste 
voorwaarden bieden voor groei van RES; 
beklemtoont dat handelsbelemmeringen 

20. onderstreept dat onrechtmatige 
concurrentieverstoringen op de markt 
onacceptabel zijn; roept de Commissie op 
lopende mededingingsprocedures zo 
spoedig mogelijk af te ronden; onderstreept 
dat vrije en open wereldmarkten de beste 
voorwaarden bieden voor groei van RES; 
beklemtoont dat handelsbelemmeringen 
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verder teruggedrongen moeten worden; 
verzoekt de Commissie geen nieuwe 
handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van 
technologieën die voor RES worden 
gebruikt;

verder teruggedrongen moeten worden; 
verzoekt de Commissie geen nieuwe 
handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van 
technologieën die voor RES worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 352
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat een intensievere 
samenwerking op het gebied van 
energiebeleid met de buurlanden van de 
EU noodzakelijk is; merkt op dat vooral 
het mediterrane gebied grote 
mogelijkheden biedt voor 
elektriciteitsopwekking via RES; herinnert 
aan de mogelijkheden die projecten als 
Desertec, Helios en de verdere 
ontwikkeling van waterkracht in 
Noorwegen en Zwitserland bieden;

21. benadrukt dat een intensievere 
samenwerking op het gebied van 
energiebeleid met de buurlanden van de 
EU noodzakelijk is; alvorens de 
mogelijkheden van het Middellandse
Zeegebied coherent benut kunnen 
worden, moet eerst het verbruik en de 
handel binnen de EU en de benutting van 
het overschot aan hernieuwbare energie 
in het noorden en het zuiden van de EU 
verbeterd worden;  herinnert aan de 
mogelijkheden die projecten als Desertec, 
Helios en de verdere ontwikkeling van 
waterkracht in Noorwegen en Zwitserland 
bieden; voor de ontwikkeling van een 
dergelijke samenwerking moet eerst een 
analyse worden gemaakt van de manier 
waarop de onderlinge verbindingen 
kunnen worden versterkt, teneinde te 
waarborgen dat het elektriciteitssysteem 
van de lidstaten blijvend veilig en efficiënt 
kan worden geëxploiteerd, alsmede een 
analyse van de daarmee gepaard gaande 
kosten voor transitlanden; 

Or. en
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Amendement 353
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat een intensievere 
samenwerking op het gebied van 
energiebeleid met de buurlanden van de 
EU noodzakelijk is; merkt op dat vooral 
het mediterrane gebied grote 
mogelijkheden biedt voor 
elektriciteitsopwekking via RES; herinnert 
aan de mogelijkheden die projecten als 
Desertec, Helios en de verdere 
ontwikkeling van waterkracht in 
Noorwegen en Zwitserland bieden;

21. benadrukt dat een intensievere 
samenwerking op het gebied van 
energiebeleid met de buurlanden van de 
EU noodzakelijk is om het verbruik en de 
handel binnen de EU en de benutting van 
het overschot aan hernieuwbare energie 
in het noorden en het zuiden van de EU te 
verbeteren en dat pas daarna de 
mogelijkheden van het Middellandse
Zeegebied coherent benut kunnen 
worden;  herinnert aan de mogelijkheden 
die projecten als Desertec, Helios en de 
verdere ontwikkeling van waterkracht in 
Noorwegen en Zwitserland bieden; wijst op 
het feit dat voor de integratie van RES 
afkomstig uit het zuidelijke Middellandse
Zeegebied de grensoverschrijdende 
interconnecties binnen de EU moeten 
worden versterkt en er een analyse moet 
worden gemaakt van de daarmee gepaard 
gaande kosten voor transitlanden, 
onderwijl zorgend voor een blijvend 
veilige en efficiënte exploitatie van de 
elektriciteitssystemen van de lidstaten; 

Or. en

Amendement 354
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat een intensievere 21. benadrukt dat een intensievere 
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samenwerking op het gebied van 
energiebeleid met de buurlanden van de 
EU noodzakelijk is; merkt op dat vooral
het mediterrane gebied grote 
mogelijkheden biedt voor 
elektriciteitsopwekking via RES; herinnert 
aan de mogelijkheden die projecten als 
Desertec, Helios en de verdere 
ontwikkeling van waterkracht in 
Noorwegen en Zwitserland bieden;

samenwerking op het gebied van het 
hernieuwbare-energiebeleid met de 
buurlanden van de EU noodzakelijk is; 
merkt op dat alle Europese landen alsook
het mediterrane gebied grote 
mogelijkheden biedt voor 
elektriciteitsopwekking via RES; herinnert 
aan de mogelijkheden die geboden worden 
door buitenlandse projecten - die evenwel 
de ontwikkeling van het Europese RES-
potentieel en alle daaraan verbonden 
voordelen voor de betrouwbaarheid van 
de energievoorziening niet mogen 
ondermijnen - en door de verdere 
ontwikkeling van waterkracht in 
Noorwegen en Zwitserland;

Or. en

Amendement 355
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat een intensievere 
samenwerking op het gebied van 
energiebeleid met de buurlanden van de 
EU noodzakelijk is; merkt op dat vooral 
het mediterrane gebied grote 
mogelijkheden biedt voor 
elektriciteitsopwekking via RES; herinnert 
aan de mogelijkheden die projecten als 
Desertec, Helios en de verdere 
ontwikkeling van waterkracht in 
Noorwegen en Zwitserland bieden;

21. benadrukt dat een intensievere 
samenwerking op het gebied van 
energiebeleid met de buurlanden van de 
EU noodzakelijk is; merkt op dat vooral 
het mediterrane gebied grote 
mogelijkheden biedt voor 
elektriciteitsopwekking via RES; herinnert 
aan de mogelijkheden die projecten als 
Desertec, Helios en de verdere 
ontwikkeling van waterkracht in 
Noorwegen en Zwitserland bieden; wijst op 
het feit dat deze grote RES-projecten een 
significante lokale toegevoegde waarde 
moeten hebben en dat zij moeten 
aansluiten op nationale 
ontwikkelingsstrategieën;

Or. en
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Amendement 356
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat een intensievere 
samenwerking op het gebied van 
energiebeleid met de buurlanden van de 
EU noodzakelijk is; merkt op dat vooral 
het mediterrane gebied grote 
mogelijkheden biedt voor 
elektriciteitsopwekking via RES; herinnert 
aan de mogelijkheden die projecten als 
Desertec, Helios en de verdere 
ontwikkeling van waterkracht in 
Noorwegen en Zwitserland bieden;

21. benadrukt dat een intensievere 
samenwerking op het gebied van 
energiebeleid met de buurlanden van de 
EU noodzakelijk is; merkt op dat vooral 
het mediterrane gebied grote 
mogelijkheden biedt voor 
elektriciteitsopwekking via RES; herinnert 
aan de mogelijkheden die projecten als 
Desertec Medgrid en Helios en de verdere 
ontwikkeling van waterkracht in 
Noorwegen en Zwitserland bieden;

Or. en

Amendement 357
Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat een intensievere 
samenwerking op het gebied van 
energiebeleid met de buurlanden van de 
EU noodzakelijk is; merkt op dat vooral 
het mediterrane gebied grote 
mogelijkheden biedt voor 
elektriciteitsopwekking via RES; herinnert 
aan de mogelijkheden die projecten als 
Desertec, Helios en de verdere 
ontwikkeling van waterkracht in 
Noorwegen en Zwitserland bieden;

21. benadrukt dat een intensievere 
samenwerking op het gebied van 
energiebeleid met de buurlanden van de 
EU noodzakelijk is; merkt op dat vooral 
het mediterrane gebied grote 
mogelijkheden biedt voor 
elektriciteitsopwekking via RES; herinnert 
aan de mogelijkheden die geboden worden 
door projecten als Desertec, Helios, de 
verdere ontwikkeling van waterkracht in 
Noorwegen en Zwitserland, alsook 
vergroting van het gebruik van 
particuliere financieringsinstrumenten 
zoals het Co-op Model dat Finland 
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gebruikt in zijn inzet voor een 
koolstofneutrale toekomst;

Or. en

Amendement 358
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat een intensievere 
samenwerking op het gebied van 
energiebeleid met de buurlanden van de 
EU noodzakelijk is; merkt op dat vooral 
het mediterrane gebied grote 
mogelijkheden biedt voor 
elektriciteitsopwekking via RES; herinnert 
aan de mogelijkheden die projecten als 
Desertec, Helios en de verdere 
ontwikkeling van waterkracht in 
Noorwegen en Zwitserland bieden;

21. benadrukt dat een intensievere 
samenwerking op het gebied van 
energiebeleid met de buurlanden van de 
EU noodzakelijk is; merkt op dat vooral 
het mediterrane gebied grote 
mogelijkheden biedt voor 
elektriciteitsopwekking via RES; herinnert 
aan de mogelijkheden die projecten als 
Desertec, Helios en de verdere 
ontwikkeling van waterkracht in 
Noorwegen en Zwitserland bieden (met 
inbegrip van gepompte opslag ter 
balancering van RES);

Or. en

Amendement 359
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. pleit voor gecoördineerd optreden 
samen met andere technologische 
koplopers (VS en Japan) om de 
aanstaande uitdagingen zoals een tekort 
aan grondstoffen, zeldzame aardmetalen 
aan te pakken, omdat deze de nodige 
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gevolgen hebben voor de uitbouw van 
hernieuwbare-energietechnologieën;

Or. en

Amendement 360
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. beklemtoont dat het doel van 
intensievere samenwerking op het gebied 
van energiebeleid zowel binnen de EU als 
met haar buurlanden gepaard moet gaan 
met de nodige ontwikkeling van energie-
infrastructuur; 

Or. de

Amendement 361
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. beklemtoont dat de lidstaten bij het 
sluiten van energieovereenkomsten met 
derde landen in samenwerking met de 
Europese Commissie de doelstellingen 
van het Europees beleid voor de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie 
moeten verankeren;

Or. de

Amendement 362
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Innovatie en onderzoek en ontwikkeling Innovatie, onderzoek en ontwikkeling en 
industriebeleid 

Or. en

Amendement 363
Béla Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) (na kopje "Innovatie en onderzoek en ontwikkeling")

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. merkt op dat vraagstukken met 
betrekking tot hernieuwbare 
energiebronnen alsook energie-efficiëntie 
van groot belang zijn voor het MKB;

Or. en

Amendement 364
Béla Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw) (na kopje "Innovatie en onderzoek en ontwikkeling")

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de kaderrichtsnoeren voor 
ondernemingen dusdanig te wijzigen dat 
kleine en middelgrote ondernemingen bij 
de verstrekking subsidies en toelagen 
voorrang krijgen boven grote 
ondernemingen;



AM\920120NL.doc 193/274 PE500.604v01-00

NL

Or. en

Amendement 365
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. stelt vast dat Europa op het gebied van 
RES in technologisch opzicht een leidende 
positie heeft; onderstreept dat in het 
bijzonder het MKB daartoe bijdraagt; 
beklemtoont dat alleen innovatie door 
middel van onderzoek en ontwikkeling kan 
garanderen dat Europa haar leidinggevende 
positie op het gebied van technologie op de 
markten voor RES-technologie kan 
behouden;

22. stelt vast dat Europa moet werken aan 
zijn industriële capaciteiten en die op het 
gebied van O&O, als het zijn leidende 
positie op het gebied van RES-technologie 
behouden wil; onderstreept de belangrijke 
rol van het MKB daarbij; de beklemtoont 
dat alleen innovatie door middel van 
onderzoek en ontwikkeling kan garanderen 
dat Europa haar leidinggevende positie op 
het gebied van technologie op de markten 
voor RES-technologie kan behouden;

Or. en

Amendement 366
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. stelt vast dat Europa op het gebied van 
RES in technologisch opzicht een leidende 
positie heeft; onderstreept dat in het 
bijzonder het MKB daartoe bijdraagt;
beklemtoont dat alleen innovatie door 
middel van onderzoek en ontwikkeling kan 
garanderen dat Europa haar leidinggevende 
positie op het gebied van technologie op de 
markten voor RES-technologie kan 
behouden;

22. stelt vast dat Europa op het gebied van 
RES in technologisch opzicht een leidende 
positie heeft; onderkent dat de 
energiesector, in het bijzonder dankzij het 
MKB, de aanjager is van andere 
economische sectoren, zoals de 
metaalsector, de sector van elektrische en 
elektronische apparatuur, de IT, de bouw, 
het vervoer en de financiële 
dienstverlening, maar tegelijkertijd op 
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geen enkele wijze profiteert van een 
industriële strategie; verzoekt de Europese 
Commissie een industriële strategie op te 
stellen voor hernieuwbare 
energietechnologieën, aangezien alleen 
deze, en daarnaast ook innovatie door 
middel van onderzoek en ontwikkeling,
kan garanderen dat Europa haar 
leidinggevende positie op het gebied van 
technologie op de markten voor RES-
technologie kan behouden;

Or. en

Amendement 367
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. stelt vast dat Europa op het gebied van 
RES in technologisch opzicht een leidende 
positie heeft; onderstreept dat in het 
bijzonder het MKB daartoe bijdraagt;
beklemtoont dat alleen innovatie door 
middel van onderzoek en ontwikkeling kan 
garanderen dat Europa haar leidinggevende 
positie op het gebied van technologie op de 
markten voor RES-technologie kan 
behouden;

22. stelt vast dat Europa op het gebied van 
RES in technologisch opzicht een leidende 
positie heeft; onderstreept dat in het 
bijzonder het MKB daartoe bijdraagt;
benadrukt hoe belangrijk het is dat er een 
door concurrentie gekenmerkte omgeving 
voor de activiteiten en 
internationalisering van het MKB wordt 
geboden en dat bureaucratische
belemmeringen worden verminderd; 
beklemtoont dat alleen innovatie door 
middel van onderzoek en ontwikkeling kan 
garanderen dat Europa haar leidinggevende 
positie op het gebied van technologie op de 
markten voor RES-technologie kan 
behouden;

Or. sl

Amendement 368
Fiona Hall
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. stelt vast dat Europa op het gebied van 
RES in technologisch opzicht een leidende 
positie heeft; onderstreept dat in het 
bijzonder het MKB daartoe bijdraagt; 
beklemtoont dat alleen innovatie door 
middel van onderzoek en ontwikkeling kan 
garanderen dat Europa haar leidinggevende 
positie op het gebied van technologie op de 
markten voor RES-technologie kan 
behouden;

22. stelt vast dat Europa op het gebied van 
RES in technologisch opzicht een leidende 
positie heeft; onderstreept dat in het 
bijzonder het MKB daartoe bijdraagt; 
beklemtoont dat alleen innovatie door 
middel van onderzoek en ontwikkeling kan 
garanderen dat Europa haar leidinggevende 
positie op het gebied van technologie op de 
markten voor RES-technologie kan 
behouden; benadrukt dat gezien het 
huidige gebrek aan overheidsfinanciering 
voor onderzoek en ontwikkeling op het 
vlak van hernieuwbare energie, innovatie 
het best kan worden bevorderd door 
particuliere investeerders zekerheid te 
bieden voor de lange termijn;

Or. en

Amendement 369
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat internationale 
samenwerking geënt moet zijn op een 
degelijk regelgevingskader en het Unie-
acquis inzake hernieuwbare 
energiebronnen, zoals in de 
Energiegemeenschap, zodat de 
samenwerking stabieler en 
betrouwbaarder wordt;

Or. pl
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Amendement 370
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. merkt op dat de verschuiving van 
het wetenschappelijk onderzoek en 
technologische innovatie op het vlak van 
hernieuwbare energie van Europa naar 
andere delen van de wereld uiteindelijk tot 
gevolg kan hebben dat de EU zijn 
technologische koppositie op het gebied 
van RES verliest en uiteindelijk een netto-
importeur wordt van deze technologieën 
en daarmee samenhangende 
eindproducten; benadrukt tegen deze 
achtergrond het belang van Europese 
toegevoegde waarde voor de ontwikkeling 
en binnenlandse productie van RES-
technologieën en producten;

Or. en

Amendement 371
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat er meer dan 500.000 
nieuwe banen zijn gecreëerd in de 
hernieuwbare-energiesector en dat het 
concurrentievoordeel van Europa 
bestaande uit een hoog opgeleide 
arbeidsbevolking in de toekomst zal 
moeten worden uitgebuit om het huidige 
technologische leiderschap en de 
schepping van verdere nieuwe 
werkgelegenheid veilig te stellen;
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Or. en

Amendement 372
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. onderstreept het belang van 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van nieuwe 
materialen en technologieën voor de 
opslag van elektriciteit;

Or. ro

Amendement 373
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. benadrukt dat 
onderwijsinstellingen die in staat zijn een 
vaardige arbeidsbevolking alsook de 
volgende generatie wetenschappers en 
innovatoren op het gebied van RES-
technologieën te produceren, topprioriteit 
hebben; brengt wat dit betreft de 
belangrijke rol van Horizon 2020 en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie in herinnering voor de 
overbrugging van de kloof tussen 
onderwijs, onderzoek en uitvoering in de 
hernieuwbare-energiesector;

Or. en
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Amendement 374
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. wijst op het industriële 
koploperschap van de EU op het vlak van 
onshore windtechnologieën en het grote 
potentieel van de Europese offshore 
windenergiesector om bij te dragen aan 
herindustrialisering van de lidstaten aan 
de Oostzee en de Noordzee;

Or. en

Amendement 375
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 quater. acht het bijzonder belangrijk 
dat de Europese octrooisystemen 
samenwerken op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen om 
gemakkelijker toegang te krijgen tot 
waardevol intellectueel eigendom dat tot 
nu toe onbenut is gebleven; wijst erop dat 
het noodzakelijk is dat Europese 
octrooiverlening actief is op het gebied 
van hernieuwbare energiebronnen en 
hieraan voorrang geeft.

Or. el

Amendement 376
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd dat onderzoek en 
ontwikkeling in delen van de RES-
industrie is verwaarloosd, wat gedeeltelijk 
tot economische problemen heeft geleid; 
onderstreept dat geïnvesteerd moet worden 
in de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën, zodat de EU concurrerend 
kan blijven of worden;

23. is bezorgd dat onderzoek en 
ontwikkeling in delen van de RES-
industrie, bijvoorbeeld de PV-sector, is 
verwaarloosd, wat gedeeltelijk als gevolg 
van een gebrek aan ervaring met 
schaalvoordelen tot economische 
problemen heeft geleid; verzoekt de 
Commissie om die reden om via 
proefprojecten, technologieplatformen en 
andere programma's grootschalige 
projecten (+2500 MW) voor 
celproducerende PV-eenheden op te 
nemen in haar prioriteiten; onderstreept 
dat geïnvesteerd moet worden in de 
verdere ontwikkeling van opkomende en 
bestaande technologieën, zoals massale 
productie van geïntegreerde PV-
oplossingen, op zichzelf staande 
oplossingen voor plattelandsgebieden op 
basis van micronetten gedreven door PV 
en andere gedecentraliseerde 
hernieuwbare energievormen, alsook 
systeemintegratie tussen vervoer en 
energie, zodat de EU concurrerend kan 
blijven of worden;

Or. en

Amendement 377
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd dat onderzoek en 
ontwikkeling in delen van de RES-

23. is van mening dat doelgerichte O&O 
met bestaande instrumenten 
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industrie is verwaarloosd, wat gedeeltelijk 
tot economische problemen heeft geleid; 
onderstreept dat geïnvesteerd moet worden 
in de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën, zodat de EU concurrerend
kan blijven of worden;

doeltreffender moet worden gemaakt en is 
bezorgd dat onderzoek en ontwikkeling in 
delen van de RES-industrie is 
verwaarloosd, wat tot afzetproblemen heeft 
geleid; onderstreept dat geïnvesteerd moet 
worden in de verdere ontwikkeling van 
bestaande technologieën, zodat de EU 
concurrerend kan worden en dat hun 
levenscyclus op den duur houdbaar blijft;

Or. en

Amendement 378
Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd dat onderzoek en
ontwikkeling in delen van de RES-
industrie is verwaarloosd, wat gedeeltelijk 
tot economische problemen heeft geleid; 
onderstreept dat geïnvesteerd moet worden 
in de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën, zodat de EU concurrerend 
kan blijven of worden;

23. is bezorgd dat onderzoek en 
ontwikkeling in delen van de RES-
industrie is verwaarloosd, wat gedeeltelijk 
tot economische problemen heeft geleid; 
onderstreept dat er naast investeringen in 
innovatieve nieuwe technologieën 
geïnvesteerd moet worden in de verdere 
ontwikkeling van bestaande technologieën, 
zodat de EU concurrerend kan blijven;

Or. en

Amendement 379
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd dat onderzoek en 
ontwikkeling in delen van de RES-
industrie is verwaarloosd, wat gedeeltelijk 

23. is bezorgd dat onderzoek en 
ontwikkeling in delen van de RES-
industrie is verwaarloosd, wat gedeeltelijk 
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tot economische problemen heeft geleid; 
onderstreept dat geïnvesteerd moet worden 
in de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën, zodat de EU concurrerend 
kan blijven of worden;

tot economische problemen heeft geleid; 
onderstreept dat geïnvesteerd moet worden 
in de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën, zodat de EU concurrerend 
kan blijven of worden; benadrukt dat 
nieuwe technologieën of nieuwe ideeën 
over oude technologieën moeten worden 
opgepakt en ondersteund;

Or. en

Amendement 380
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd dat onderzoek en 
ontwikkeling in delen van de RES-
industrie is verwaarloosd, wat gedeeltelijk 
tot economische problemen heeft geleid; 
onderstreept dat geïnvesteerd moet worden 
in de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën, zodat de EU concurrerend 
kan blijven of worden;

23. is bezorgd dat onderzoek en 
ontwikkeling in delen van de RES-
industrie is verwaarloosd, wat gedeeltelijk 
tot economische problemen heeft geleid; 
onderstreept dat geïnvesteerd moet worden 
in de verdere ontwikkeling van bestaande 
technologieën, zodat de EU concurrerend 
kan blijven of worden; benadrukt het 
belang van investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling ten aanzien van 
hernieuwbare energie, met name op het 
gebied van capaciteit, efficiëntie en het 
verkleinen van de voetafdruk;

Or. sl

Amendement 381
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op vooral de reeds beproefde waterkracht 
niet te benadelen ten opzichte van andere 
technologieën voor de opwekking van 
hernieuwbare energie en bijvoorbeeld bij 
onderzoek, ontwikkeling en demonstratie 
van pompaccumulatie met variabele 
snelheid rekening te houden met het feit 
dat deze techniek grotere flexibiliteit bij 
het regelen van de opslagsnelheid biedt en 
daardoor sneller en doelgerichter kan 
worden aangesloten; 

Or. de

Amendement 382
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van mening dat het SET-plan de 
kans biedt om nieuwe en opkomende RES 
zoals zee-energie blijvend te bevorderen 
en ontwikkelen, alsook om uitdagingen 
als balancering, intelligente 
energieoplossingen en opslag in goede 
banen te leiden;

Or. en

Amendement 383
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om te investeren in 
onderzoek waarbij men uitgaat van het 
gebruik van hernieuwbare energie met 
industriële toepassingen, zoals in de 
automobielsector;

Or. ro

Amendement 384
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op 
opslagtechnologieën;

Schrappen

Or. nl

Amendement 385
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op 
opslagtechnologieën;

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op de 
tenuitvoerlegging van het strategisch plan 
voor energietechnologie (SET) en mede in 
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te gaan op opslagtechnologieën;

Or. en

Amendement 386
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op 
opslagtechnologieën;

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie daarbij 
reeds beproefde en reeds lang toegepaste 
RES-technologieën niet te benadelen en 
daarbij de nadruk te leggen op
opslagtechnologieën;

Or. de

Amendement 387
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op 
opslagtechnologieën;

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op 
technologieën die hernieuwbare energie 
concurrerender maken en de integratie 
ervan in het energiesyteem verbeteren 
zoals opslagtechnologieën;

Or. en
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Amendement 388
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op 
opslagtechnologieën;

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op 
netbeheer en opslagtechnologieën, 
flexibele decentrale opwekking, micro-
opwekking en in het bijzonder energie-
efficiëntieoplossingen;

Or. en

Amendement 389
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op 
opslagtechnologieën;

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op 
uitvoering van het SET-plan, 
hernieuwbare verwarming en koeling en 
opslagtechnologieën;

Or. en

Amendement 390
Zofija Mazej Kukovič
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op 
opslagtechnologieën;

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op 
technologieën voor de opslag van energie 
en CO2;

Or. sl

Amendement 391
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op 
opslagtechnologieën;

24. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie in 2013 een mededeling 
over energietechnologiebeleid te 
publiceren; verzoekt de Commissie in deze 
mededeling de nadruk te leggen op 
verwarming en koeling en op 
opslagtechnologieën;

Or. en

Amendement 392
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. merkt op dat het strategisch plan 
voor energietechnologie (SET) heeft 
geleid tot de lancering van industriële 
initiatieven voor hernieuwbare energie die 
zijn uitgemond in duidelijke en 
gedetailleerde O&O-stappenplannen; 
wijst op het belang van opname van 
andere innovatieve hernieuwbare-
energietechnologieën zoals zee- en 
getijdenenergie en financiering van 
dergelijke initiatieven met behulp van 
speciale begrotingsposten in het kader van 
de begroting van het SET-plan; 

Or. en

Amendement 393
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. verzoekt de Europese Commissie 
een industriestrategie op te stellen voor 
hernieuwbare energie, de 
windenergiesector in het bijzonder, met 
daarin een specifieke rol voor de relevante 
spelers (bedrijfsleven en overheid) op 
regionaal en lokaal niveau; wil een 
dergelijke strategie graag voort zien 
bouwen op bestaande verbintenissen van 
bedrijfsleven en overheden ten aanzien 
van technologie-innovatie, knelpunten in 
de toelevering en financiering, zodat de 
nieuwe economische kansen bestendig 
worden gemaakt en Europa zijn 
wereldwijde koploperschap in deze sector 
handhaaft;

Or. en
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Amendement 394
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. roept de Commissie op om in het 
kader van het industriebeleid een strategie 
voor hernieuwbare energie voor te leggen 
die alles, van onderzoek en ontwikkeling 
tot financiering, overspant om het 
technologische leiderschap van de 
Europese Unie op het gebied van 
hernieuwbare energie veilig te stellen; 

Or. de

Amendement 395
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat onderzoek van 
cruciaal belang is voor de ontwikkeling en 
betaalbaarheid van nieuwe en schone 
technologieën; is van mening dat het 
SET-plan belangrijke bijdragen kan 
leveren om hernieuwbare technologieën 
betaalbaar en concurrerend te maken;

Or. en

Amendement 396
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Kopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Een Europees kader voor de stimulering 
van hernieuwbare energie

Bewerkstelliging van de EU 2020-
doelstellingen

Or. en

Amendement 397
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Kopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Een Europees kader voor de stimulering 
van hernieuwbare energie

Bewerkstelliging van de 2020-
doelstellingen voor hernieuwbare energie

Or. en

Amendement 398
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) (na kopje "Een Europees kader voor de stimulering van 
hernieuwbare energie")

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat een 
kerndoelstelling voor RES eveneens de 
basis moet vormen voor het toekomstig 
RES-beleid van de EU;

Or. en

Amendement 399
Catherine Trautmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat sommige 
stimuleringsmechanismen zeer duur zijn en 
ten dele een aanzienlijke financiële 
belasting voor de consument vormen, 
waarbij de consument vooraf geen keuze 
heeft kunnen maken; stelt vast dat RES, 
ondanks deze subsidies, tot dusver alleen 
concurrerend is gebleken in bepaalde 
deelgebieden of in voordelige 
geografische situaties in vergelijking tot 
de conventionele methoden voor het 
opwekken van energie;

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat in sommige 
gevallen deze stimuleringsmechanismen 
zeer onstabiel of duur waren en ten dele 
een aanzienlijke financiële belasting voor 
de consument vormden;

Or. en

Amendement 400
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat sommige 
stimuleringsmechanismen zeer duur zijn 
en ten dele een aanzienlijke financiële 
belasting voor de consument vormen, 
waarbij de consument vooraf geen keuze 
heeft kunnen maken; stelt vast dat RES, 
ondanks deze subsidies, tot dusver alleen 
concurrerend is gebleken in bepaalde 
deelgebieden of in voordelige 

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat sommige 
stimuleringsmechanismen gebreken 
toonden als gevolg van onervarenheid in 
het veld; merkt op dat RES soms nu deels 
dankzij dergelijke subsidies concurreren 
kunnen met conventionele 
energieproductiemethodes; benadrukt dat 
de resterende subsidies voor 
conventionele technologieën geleidelijk 
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geografische situaties in vergelijking tot 
de conventionele methoden voor het 
opwekken van energie;

moeten worden afgeschaft om te zorgen 
voor een eerlijke mededinging en dat dit 
tevens gebeuren moet met subsidies voor 
hernieuwbare energiebronnen wanneer 
deze niet langer meer nodig zijn en alle 
marktverstoringen zijn verholpen, zodat 
alle technologieën onder gelijke 
omstandigheden met elkaar kunnen 
concurreren;

Or. en

Amendement 401
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat sommige 
stimuleringsmechanismen zeer duur zijn
en ten dele een aanzienlijke financiële
belasting voor de consument vormen, 
waarbij de consument vooraf geen keuze 
heeft kunnen maken; stelt vast dat RES, 
ondanks deze subsidies, tot dusver alleen 
concurrerend is gebleken in bepaalde 
deelgebieden of in voordelige 
geografische situaties in vergelijking tot 
de conventionele methoden voor het 
opwekken van energie;

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
een breed scala aan de nationale 
omstandigheden en doelstellingen 
aangepaste stimuleringsmechanismen 
gebruiken; onderstreept dat deze 
stimulering tot sterke groei heeft geleid, 
maar dat sommige 
stimuleringsmechanismen niet tijdig 
genoeg zijn aangepast waardoor de 
stimulering tijdelijk ondoelmatig was en 
ze ten dele een aanzienlijke financiële 
belasting voor de consument vormden 
doordat hierdoor bijkomende 
kostencomponenten in de 
elektriciteitsprijs terechtkwamen die niets 
van doen hadden met daadwerkelijke 
steun van RES; verzoekt de lidstaten om 
die reden te zorgen voor volledige 
transparantie ten aanzien van het aandeel 
en de oorsprong van deze kosten in 
vergelijking met de kosten van de 
steunmaatregelen voor andere 
energievormen, alsook ten aanzien van 
het aandeel van prijsstijgingen voor 



PE500.604v01-00 212/274 AM\920120NL.doc

NL

fossiele brandstoffen in de stijging van 
energiefacturen; verzoekt tevens om meer 
transparantie over de maatschappelijke 
kosten van de uiteenlopende 
energievormen;

Or. en

Amendement 402
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat sommige
stimuleringsmechanismen zeer duur zijn 
en ten dele een aanzienlijke financiële 
belasting voor de consument vormen, 
waarbij de consument vooraf geen keuze 
heeft kunnen maken; stelt vast dat RES, 
ondanks deze subsidies, tot dusver alleen
concurrerend is gebleken in bepaalde 
deelgebieden of in voordelige geografische 
situaties in vergelijking tot de 
conventionele methoden voor het 
opwekken van energie;

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat enkele
stimuleringsmechanismen niet flexibel 
genoeg gebleken zijn om aan de dalende 
kosten van enkele technologieën te 
kunnen worden aangepast, en gedeeltelijk 
voor overcapaciteit hebben gezorgd die ten 
dele een aanzienlijke belasting voor de 
consument vormt; stelt verheugd vast dat 
enkele hernieuwbare energiebronnen
dankzij deze subsidies concurrerend zijn
gebleken in bepaalde deelgebieden of in 
voordelige geografische situaties in 
vergelijking met de conventionele 
methoden voor het opwekken van energie;

Or. de

Amendement 403
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat sommige 
stimuleringsmechanismen zeer duur zijn
en ten dele een aanzienlijke financiële 
belasting voor de consument vormen, 
waarbij de consument vooraf geen keuze 
heeft kunnen maken; stelt vast dat RES, 
ondanks deze subsidies, tot dusver alleen 
concurrerend is gebleken in bepaalde 
deelgebieden of in voordelige 
geografische situaties in vergelijking tot 
de conventionele methoden voor het 
opwekken van energie;

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat sommige 
steunregelingen slecht waren 
vormgegeven, hetgeen tot 
overcompensatie leidde, en ten dele een 
aanzienlijke financiële belasting voor de 
consument vormden; merkt op dat 
investeringen die gestimuleerd worden 
met goed ontworpen steunmechanismen 
de kosten helpen verlagen; benadrukt dat 
dergelijke steunregelingen RES steeds 
concurrerender maken in vergelijking tot 
de conventionele methoden voor het 
opwekken van energie, met name in 
gebieden met voor RES gunstige 
geografische en marktomstandigheden; 

Or. en

Amendement 404
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat sommige 
stimuleringsmechanismen zeer duur zijn en 
ten dele een aanzienlijke financiële 
belasting voor de consument vormen, 
waarbij de consument vooraf geen keuze 
heeft kunnen maken; stelt vast dat RES, 
ondanks deze subsidies, tot dusver alleen 
concurrerend is gebleken in bepaalde 
deelgebieden of in voordelige geografische 

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat sommige 
stimuleringsmechanismen zeer duur zijn en 
ten dele een aanzienlijke financiële 
belasting voor de consument vormen, 
waarbij de consument vooraf geen keuze 
heeft kunnen maken; stelt vast dat RES, 
dankzij deze subsidies, tot dusver alleen 
concurrerend is gebleken in bepaalde 
deelgebieden of in voordelige geografische 
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situaties in vergelijking tot de 
conventionele methoden voor het 
opwekken van energie;

situaties in vergelijking tot de 
conventionele methoden voor het 
opwekken van energie, alsook daar waar 
er een goede toegang is tot kapitaal en de 
administratieve lasten het laagst;

Or. en

Amendement 405
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat sommige 
stimuleringsmechanismen zeer duur zijn en 
ten dele een aanzienlijke financiële 
belasting voor de consument vormen, 
waarbij de consument vooraf geen keuze 
heeft kunnen maken; stelt vast dat RES, 
ondanks deze subsidies, tot dusver alleen 
concurrerend is gebleken in bepaalde 
deelgebieden of in voordelige geografische 
situaties in vergelijking tot de 
conventionele methoden voor het 
opwekken van energie;

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat sommige 
stimuleringsmechanismen zeer duur zijn en 
ten dele een aanzienlijke financiële 
belasting voor de consument vormen, 
waarbij de consument vooraf geen keuze 
heeft kunnen maken; stelt vast dat RES-E, 
ondanks deze subsidies, tot dusver alleen 
concurrerend is gebleken in bepaalde 
deelgebieden of in voordelige geografische 
situaties in vergelijking tot de 
conventionele methoden voor het 
opwekken van energie;

Or. en

Amendement 406
Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat sommige 
stimuleringsmechanismen zeer duur zijn en 
ten dele een aanzienlijke financiële 
belasting voor de consument vormen, 
waarbij de consument vooraf geen keuze 
heeft kunnen maken; stelt vast dat RES, 
ondanks deze subsidies, tot dusver alleen 
concurrerend is gebleken in bepaalde 
deelgebieden of in voordelige geografische 
situaties in vergelijking tot de 
conventionele methoden voor het 
opwekken van energie;

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel 
ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; 
onderstreept dat deze stimulering tot sterke 
groei heeft geleid, maar dat sommige 
stimuleringsmechanismen zeer duur zijn en 
ten dele een aanzienlijke financiële 
belasting voor de consument vormen, 
waarbij de consument vooraf geen keuze 
heeft kunnen maken; stelt vast dat RES, 
ondanks deze subsidies, tot dusver niet 
concurreren kan met de conventionele 
methoden voor het opwekken van energie, 
zelfs niet in bepaalde deelgebieden waar 
de geografische omstandigheden gunstig 
zijn;

Or. en

Amendement 407
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de lidstaten op koers te 
blijven voor hun 2020-doelstellingen; is 
bezorgd over de abrupte wijzigingen van 
nationale steunregelingen voor 
hernieuwbare energie, in het bijzonder de 
retroactieve wijzigingen of bevriezing van 
steun; verzoekt de Commissie om 
zorgvuldig toezicht te houden op de 
uitvoering van de richtlijn hernieuwbare 
energie en waar noodzakelijk in te 
grijpen; verzoekt de lidstaten om stabiele 
kaders te bieden voor investeringen in 
hernieuwbare energie, onder meer in de 
vorm van op gezette tijden herziene 
steunregelingen en gestroomlijnde 
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administratieve procedures;

Or. en

Amendement 408
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is ontstemd over de gang van zaken 
in Spanje ten aanzien van 
steunregelingen, waar RES geheel ten 
onrechte tot zondebok voor de hoge 
elektriciteitsprijzen zijn bestempeld, 
terwijl die hoge prijzen juist het gevolg 
zijn van specifieke nationale 
omstandigheden en politieke keuzes, zoals 
subsidies en uitzonderlijke winsten 
("windfall profits") voor conventionele 
brandstoffen (verplichting tot gebruik van 
binnenlandse steenkool, conventionele 
technologieën die inkomsten genereren 
boven de poolprijzen, monopolieachtige 
productiestructuren), alsook van de 
kosten van de elektriciteitssystemen van 
de Spaanse eilanden, 
capaciteitsbetalingen en andere kosten, 
waardoor transparantie en een gelijk 
speelveld slechts een utopie zijn;

Or. en

Amendement 409
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. merkt op dat de gezien het feit dat 
veel energiecentrales in de EU in de 
komende tien jaar uit gebruik moeten 
worden genomen of gemoderniseerd, de 
energieprijzen ongeacht de uiteindelijke 
energiemix stijgen zullen; benadrukt dat 
sommige hernieuwbare energiebronnen 
zoals onshore windenergie en 
zonnepanelen al concurreren kunnen met 
kernenergie en CCS, waardoor dit de 
meest kostenefficiënte optie is voor het 
koolstofvrij maken van de economie;
merkt op dat stijgingen van de
energierekening eerst en vooral moeten 
worden aangepakt met energie-efficiëntie 
en besparingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 410
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door
beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet 
worden en dat het concurrentievermogen 
van de industrie niet mag worden 
ondermijnd;

26. onderstreept dat beïnvloeding van 
overheidswege invloed heeft op de 
detailprijzen van energie; herinnert aan het 
feit dat in 2010 22% van de huishoudens in 
de EU vreesde de elektriciteitsrekening niet 
te kunnen betalen en neemt aan dat deze 
situatie inmiddels erger is geworden; 
onderstreept dat energiearmoede vermeden 
moet worden en dat het 
concurrentievermogen van de industrie niet 
mag worden ondermijnd;
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Or. en

Amendement 411
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet
worden en dat het concurrentievermogen 
van de industrie niet mag worden 
ondermijnd;

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energie betaalbaar moet zijn voor 
iedereen en dat kwetsbare consumenten 
en huishoudens met een laag inkomen 
speciale aandacht moeten krijgen; 
verzoekt de lidstaten om het concept 
kwetsbare consument te definiëren en de 
noodzakelijke maatregelen te treffen om 
ervoor te zorgen dat deze consumenten 
doeltreffend worden beschermd;

Or. en

Amendement 412
Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
onaanvaardbaar hoog zijn door 
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beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet 
worden en dat het concurrentievermogen 
van de industrie niet mag worden 
ondermijnd;

beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet 
worden en dat het concurrentievermogen 
van de industrie niet mag worden 
ondermijnd;

Or. en

Amendement 413
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet 
worden en dat het concurrentievermogen 
van de industrie niet mag worden 
ondermijnd;

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
oligopolistische marktomstandigheden en 
andere verstoringen van de markt; wijst 
op het feit dat in sommige lidstaten 
huishoudens als gevolg van een oneerlijke 
toerekening van kosten, foute 
prijsmechanismen en subsidies voor 
conventionele energietechnologieën met 
een kunstmatig hoge energierekening 
worden opgezadeld; herinnert aan het feit 
dat in 2010 22% van de huishoudens in de 
EU vreesde de elektriciteitsrekening niet te 
kunnen betalen en neemt aan dat deze 
situatie inmiddels erger is geworden;
onderstreept dat energiearmoede vermeden 
moet worden en dat het 
concurrentievermogen van de industrie niet 
mag worden ondermijnd, alsook dat 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie wat dit betreft cruciaal 
zijn en tevens de snelste en goedkoopste 
manier om de energierekening te 
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verlagen;

Or. en

Amendement 414
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet 
worden en dat het concurrentievermogen 
van de industrie niet mag worden 
ondermijnd;

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet 
worden en dat het concurrentievermogen 
van de industrie niet mag worden 
ondermijnd; onderstreept hierin ook de rol 
van hernieuwbare energiecoöperaties die, 
door samen-aankoop of samen-productie, 
de prijzen voor burgers kunnen drukken 
en op die manier energiearmoede
aanpakken; wijst daarnaast op het belang 
van deze coöperaties in het sensibiliseren 
van hun leden over hernieuwbare energie 
en rationeel energieverbruik;

Or. nl

Amendement 415
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet 
worden en dat het concurrentievermogen 
van de industrie niet mag worden 
ondermijnd;

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door factoren 
als stijgende prijzen voor fossiele 
brandstoffen en beïnvloeding van 
overheidswege; herinnert aan het feit dat in 
2010 22% van de huishoudens in de EU 
vreesde de elektriciteitsrekening niet te 
kunnen betalen en neemt aan dat deze 
situatie inmiddels erger is geworden; 
onderstreept dat energiearmoede vermeden 
moet worden en dat het 
concurrentievermogen van de industrie niet 
mag worden ondermijnd; benadrukt dat 
energie-efficiëntiebeleid dat zich richt op 
de hele keten van vraag en aanbod van 
energie - waaronder de transformatie, 
transmissie, distributie en aanbod van 
energie, alsook het verbruik ervan door de 
industrie, gebouwen en huishoudens - de 
energiearmoede doeltreffend kan helpen 
bestrijden; wijst tevens op het feit dat 
coöperatief eigendom van hernieuwbare-
energiefaciliteiten de prijzen voor burgers 
kan helpen doen dalen, en wel doordat er 
hierdoor dankzij de gezamenlijke aankoop 
van energie en voorlichting van de leden 
van de coöperatie over hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntiemaatregelen 
"slimme consumenten" worden 
gekweekt,;

Or. en

Amendement 416
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet 
worden en dat het concurrentievermogen 
van de industrie niet mag worden 
ondermijnd;

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet 
worden met hulp van het algemeen 
welzijnsbeleid en niet energiebeleid en dat 
het concurrentievermogen van de industrie 
niet mag worden ondermijnd;

Or. en

Amendement 417
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet 
worden en dat het concurrentievermogen 
van de industrie niet mag worden 
ondermijnd;

26. onderstreept dat de toegenomen 
productie en toevoer van hernieuwbare 
energie ertoe heeft bijgedragen dat de 
groothandelsprijzen dalen, maar dat in 
sommige lidstaten de prijzen voor 
eindverbruikers en de industriële 
elektriciteitstarieven verhoudingsgewijs 
hoog zijn door beïnvloeding van 
overheidswege; herinnert aan het feit dat in 
2010 22% van de huishoudens in de EU 
vreesde de elektriciteitsrekening niet te 
kunnen betalen en neemt aan dat deze 
situatie inmiddels erger is geworden; 
onderstreept dat energiearmoede vermeden 
moet worden en dat het 
concurrentievermogen van de industrie niet 
mag worden ondermijnd; wijst er tevens op 
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dat dalende groothandelsprijzen de 
consumenten ten goede moeten komen;

Or. de

Amendement 418
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet 
worden en dat het concurrentievermogen 
van de industrie niet mag worden 
ondermijnd;

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet 
worden en dat het concurrentievermogen 
van de industrie niet mag worden 
ondermijnd; benadrukt dat coöperatief 
eigendom van energiefaciliteiten de 
prijzen voor burgers kan helpen doen 
dalen en zo de energiearmoede kan 
helpen bestrijden, en wel doordat er 
hierdoor dankzij de gezamenlijke aankoop 
van energie en voorlichting van de leden 
van de coöperatie over hernieuwbare 
energie en energie-
efficiëntiemaatregelen"slimme 
consumenten" worden gekweekt;

Or. en

Amendement 419
Fiona Hall
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
beïnvloeding van overheidswege; herinnert 
aan het feit dat in 2010 22% van de 
huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen 
betalen en neemt aan dat deze situatie 
inmiddels erger is geworden; onderstreept 
dat energiearmoede vermeden moet 
worden en dat het concurrentievermogen 
van de industrie niet mag worden 
ondermijnd;

26. onderstreept dat in sommige lidstaten 
de prijzen voor eindverbruikers en de 
industriële elektriciteitstarieven 
verhoudingsgewijs hoog zijn door 
beïnvloeding van overheidswege en de 
grote prijsschommelingen van olie en gas 
op de wereldmarkt; herinnert aan het feit 
dat in 2010 22% van de huishoudens in de 
EU vreesde de elektriciteitsrekening niet te 
kunnen betalen en neemt aan dat deze 
situatie inmiddels erger is geworden; 
onderstreept dat energiearmoede vermeden 
moet worden en dat het 
concurrentievermogen van de industrie niet 
mag worden ondermijnd;

Or. en

Amendement 420
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. bekritiseert het feit dat er in een 
groot aantal lidstaten kunstmatig lage 
gereguleerde energieprijzen worden 
gehanteerd, waardoor er omvangrijke 
tarieftekorten bestaan waar producenten 
van hernieuwbare energie nu voor op 
moeten draaien, terwijl conventionele 
technologieën veelal steun blijven 
ontvangen en geen bijdrage hoeven te 
leveren;

Or. en
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Amendement 421
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. waarschuwt ervoor dat te hoge 
subsidies door overcompensatie een 
remmende uitwerking op technologische 
vooruitgang kunnen hebben en de 
marktintegratie niet ten goede komen, 
aangezien de stimulans tot ontwikkeling 
van innovatieve en goedkope producten zo 
wordt verlaagd;

27. waarschuwt ervoor dat te hoge 
subsidies door overcompensatie een 
remmende uitwerking op technologische 
vooruitgang kunnen hebben en de 
marktintegratie niet ten goede komen, 
aangezien de stimulans tot ontwikkeling 
van innovatieve en goedkope producten zo 
wordt verlaagd; merkt op dat 
overcompensatie vaak het gevolg is van 
dusdanig slecht ontworpen 
steunmaatregelen die zich onvoldoende 
kunnen aanpassen aan de geleidelijke 
kostendalingen van specifieke 
technologieën;

Or. en

Amendement 422
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. waarschuwt ervoor dat te hoge 
subsidies door overcompensatie een 
remmende uitwerking op technologische 
vooruitgang kunnen hebben en de 
marktintegratie niet ten goede komen, 
aangezien de stimulans tot ontwikkeling 
van innovatieve en goedkope producten zo 
wordt verlaagd;

27. waarschuwt ervoor dat te hoge 
subsidies door overcompensatie een 
remmende uitwerking op technologische 
vooruitgang kunnen hebben en de 
marktintegratie niet ten goede komen, 
aangezien de stimulans tot ontwikkeling 
van innovatieve en goedkope producten zo 
wordt verlaagd; is van mening dat een zo 
snel mogelijke overgang naar regelingen 
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die producenten blootstellen aan 
marktprijsrisico's het 
concurrentievermogen van technologieën 
bevordert;

Or. en

Amendement 423
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. waarschuwt ervoor dat te hoge 
subsidies door overcompensatie een 
remmende uitwerking op technologische 
vooruitgang kunnen hebben en de 
marktintegratie niet ten goede komen, 
aangezien de stimulans tot ontwikkeling 
van innovatieve en goedkope producten zo 
wordt verlaagd;

27. waarschuwt ervoor dat te hoge 
subsidies door overcompensatie een 
remmende uitwerking op technologische 
vooruitgang kunnen hebben en de 
marktintegratie niet ten goede komen, 
aangezien de stimulans tot ontwikkeling 
van innovatieve en goedkope producten zo 
wordt verlaagd; is er daarom van 
overtuigd dat de stimulansen 
voornamelijk beperkt moeten blijven tot 
de vanuit economisch oogpunt meest 
haalbare installaties om RES sneller tot 
marktrijpheid te kunnen brengen;

Or. de

Amendement 424
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. waarschuwt ervoor dat te hoge 
subsidies door overcompensatie een 
remmende uitwerking op technologische 
vooruitgang kunnen hebben en de 
marktintegratie niet ten goede komen, 

27. waarschuwt ervoor dat te hoge 
subsidies door overcompensatie een 
remmende uitwerking op technologische 
vooruitgang kunnen hebben en de 
marktintegratie niet ten goede komen, 
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aangezien de stimulans tot ontwikkeling 
van innovatieve en goedkope producten zo 
wordt verlaagd;

aangezien de stimulans tot ontwikkeling 
van innovatieve en goedkope producten zo 
wordt verlaagd; benadrukt dat de groei 
van RES in belangrijke mate baat heeft 
bij transparante regelgeving en snellere 
nationale vergunningprocedures;

Or. en

Amendement 425
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. waarschuwt ervoor dat te hoge 
subsidies door overcompensatie een 
remmende uitwerking op technologische 
vooruitgang kunnen hebben en de 
marktintegratie niet ten goede komen, 
aangezien de stimulans tot ontwikkeling 
van innovatieve en goedkope producten zo 
wordt verlaagd;

27. waarschuwt ervoor dat te hoge 
subsidies door overcompensatie een 
remmende uitwerking op technologische 
vooruitgang kunnen hebben en de 
marktintegratie niet ten goede komen, 
aangezien de stimulans tot ontwikkeling 
van innovatieve en goedkope producten zo 
wordt verlaagd; is dan ook voorstander 
van kostenefficiënte steunregelingen die 
inspelen op de marktsignalen;

Or. en

Amendement 426
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is ervan overtuigd dat de 
Commissie de lidstaten moet helpen 
vaststellen wat de meeste kostenefficiënte 
RES zijn en hoe het potentieel daarvan 
het best kan worden ontplooid; brengt in 
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herinnering dat kostenoptimaal beleid 
lokaal verschilt naargelang het 
vraagpatroon, het leveringspotentieel en 
de economische context op lokaal niveau;

Or. en

Amendement 427
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst op de voordelen van 
uitwisseling van beste praktijken tussen 
lidstaten ten aanzien van steunregelingen; 
wijst op het feit dat het Verenigd 
Koninkrijk en Italië recentelijk naar 
aanleiding van ervaringen in soortgelijke 
geografische locaties die erop wijzen dat 
feed-in-steunregelingen minder duur zijn, 
hebben aangekondigd hun steunregeling 
om te vormen van een quotumregeling 
naar een feed-in-regeling; verzoekt de 
Commissie om hier in haar huidige 
analyse1 en in haar aanstaande 
voorstellen voor richtsnoeren rekening 
mee te houden; 
__________________
1 COM (2012)271def. en begeleidende 
documenten; SEC 2008/57; IEE Studies 
Reshaping (Quo(ta) vadis, Europe?

Or. en

Amendement 428
Bernd Lange
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de Commissie er zorg voor 
te dragen dat Richtlijn 2009/28/EG inzake 
hernieuwbare energie en het derde pakket 
betreffende de interne energiemarkt door 
de EU-lidstaten volledig worden 
toegepast, opdat zij de nodige 
voorwaarden scheppen voor verdere 
stappen op het vlak van hernieuwbare 
energie;

Or. de

Amendement 429
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. beklemtoont, op basis van de 
effectbeoordeling bij onderhavige 
mededeling en de ervaringen met het 
klimaat- en energiepakket, dat een 
bindende Europese doelstelling voor het 
aandeel aan hernieuwbare energie in het 
finale energieverbruik ook na 2020 
noodzakelijk is om investeerders tijdig 
duidelijkheid en zekerheid te verschaffen 
en daardoor de verdere ontwikkeling van 
hernieuwbare energie te bespoedigen; 
verlangt dat deze bindende Europese
doelstelling voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het finale 
energieverbruik tegen 2030 minstens 40-
45 procent bedraagt en verder door 
bindende ontwikkelingsdoelstellingen in 
de lidstaten wordt bereikt;

Or. de
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Amendement 430
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. merkt op dat bio-energie volgens 
de prognoses van de lidstaten meer dan 
50% van de EU 2020- doelstellingen op 
het vlak van hernieuwbare energie zal 
verwezenlijken; wijst dan ook op het grote 
belang van stevige duurzaamheidscriteria 
om te garanderen dat biomassa 
daadwerkelijk een duurzame 
hernieuwbare energiebron is; benadrukt 
dat bij het aanstaande voorstel van de 
Commissie voor duurzaamheidscriteria 
voor biomassa gebruik moet worden 
gemaakt van een correcte 
koolstofboekhouding om ervoor te zorgen 
dat de uitstoot van broeikasgassen 
daadwerkelijk vermindert; verzoekt de 
Commissie om dit voorstel zo snel 
mogelijk uit te brengen; spoort de 
Commissie aan om rekening te houden 
met de gevolgen van indirecte 
veranderingen van landgebruik door
naast de invoering van 
verslagleggingsverplichtingen ILUC-
factoren toe te passen op biobrandstoffen 
en biomassa;

Or. en

Amendement 431
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. merkt op dat vergunnings-, 
registratie- of planningprocedures alsook 
wijzigingen aan steunregelingen 
projectrisico's kunnen verhogen, hetgeen 
tot hogere kapitaalkosten leidt; benadrukt 
dat de hoge kapitaalkosten als gevolg van 
de huidige economische omstandigheden 
en de onrust op de kapitaalmarkten het 
concurrentievermogen van hernieuwbare-
energieprojecten verregaand zal 
ondermijnen; verzoekt de Europese 
Commissie gedetailleerder onderzoek te 
doen naar innovatieve 
financieringsinstrumenten en een grotere 
rol voor de Europese Investeringsbank en 
nationale overheidsinstellingen bij de 
financiering van hernieuwbare-
energieprojecten;

Or. en

Amendement 432
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. verzoekt de Commissie 
voorstellen te doen voor een 
allesomvattende 
aansprakelijkheidsregeling voor alle 
nieuwe energie-investeringen op de 
interne markt;

Or. en
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Amendement 433
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept 
de Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk 
moet worden gestreefd naar afschaffing 
van de nationale 
stimuleringsmechanismen; meent echter 
dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

Schrappen

Or. fi

Amendement 434
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept 
de Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 

28. onderstreept het belang van een 
realistische visie op hernieuwbare 
energiebronnen; stelt dat de wieken van 
windturbines worden vervaardigd uit de 
combinatie van polyester en polyutheraan 
die na gebruik moeilijk te recyclen zijn; 
stelt dat de levensduur van een 
windmolenwiek slechts vijftien tot twintig 
jaar is en dat de afvalverwerking van oude 
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een eerste stap zijn en dat uiteindelijk 
moet worden gestreefd naar afschaffing 
van de nationale 
stimuleringsmechanismen; meent echter 
dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

rotorbladen groot is; constateert derhalve 
dat de bouw van windmolens niet alleen 
negatieve gevolgen heeft voor de 
leefomgeving maar ook de beoogde 
milieudoelstellingen niet verwezenlijkt;

Or. nl

Amendement 435
Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk 
moet worden gestreefd naar afschaffing 
van de nationale 
stimuleringsmechanismen; meent echter
dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale steunregelingen
voor RES; roept de Commissie op deze 
richtsnoeren zo spoedig mogelijk te 
presenteren om ervoor te zorgen dat 
uiteenlopende nationale regelingen de 
mededinging niet verstoren en geen 
obstakels opwerpen voor handel en 
investeringen binnen de EU; wijst in dit 
verband op de noodzaak tot bestudering 
van potentiële vereisten inzake lokale 
inhoud binnen de EU waar sommige 
marktspelers mee te maken hebben en 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de lidstaten het acquis voor de interne 
markt volledig naleven; verzoekt de 
Commissie tevens om een interpretatie 
van artikel 13 van de RES-richtlijn 
(2009/28) op te nemen om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten de richtlijn correct 
omzetten en om te voorkomen dat 
overheden certificerings- en
vergunningsprocedures dusdanig 
toepassen dat de mededinging wordt 
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verstoord; is er tegelijkertijd van overtuigd 
dat richtsnoeren voor goede praktijken een 
belangrijke stap zijn om te zorgen voor 
een goed functionerende interne markt 
voor energie en is van mening dat de 
richtsnoeren op nationaal niveau zouden 
kunnen worden aangevuld met een 
analyse van de kostenefficiëntie van de 
huidige nationale regelingen; meent dat 
mogelijke wijzigingen niet met 
terugwerkende kracht mogen worden
aangebracht of opgeschort, omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan en particulieren die op basis 
van dergelijke nationale regelingen 
geïnvesteerd hebben in bijvoorbeeld 
zonnepanelen hierdoor mogelijk ernstig 
in de financiële problemen kunnen 
komen;

Or. en

Amendement 436
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk 
moet worden gestreefd naar afschaffing 
van de nationale 
stimuleringsmechanismen; meent echter 
dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat deze 
richtsnoeren voor goede praktijken 
bindend moeten zijn voor de lidstaten, 
waarbij de lidstaten echter bijzondere 
stimuleringsregelingen mogen treffen die 
de ontsluiting en benutting van lokale en 
regionale bronnen mogelijk maken; meent 
echter dat de momenteel bestaande 
nationale stimuleringsmechanismen
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desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

echter niet met terugwerkende kracht 
gewijzigd of opgeschort mogen worden 
omdat hiervan desastreuze signalen voor 
investeerders zouden uitgaan;

Or. de

Amendement 437
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk 
moet worden gestreefd naar afschaffing 
van de nationale
stimuleringsmechanismen; meent echter 
dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren teneinde 
buitensporige subsidies te voorkomen en 
te zorgen voor onderlinge 
vergelijkbaarheid, een betere coördinatie 
en geleidelijke convergentie tussen 
nationale steunregelingen alsook daarbij 
wijzigingen of afschaffingen met 
terugwerkende kracht te voorkomen 
omdat hier desastreuze signalen voor 
investeerders van uitgaan;

Or. en

Amendement 438
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept 
de Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar afschaffing van de 
nationale stimuleringsmechanismen; meent 
echter dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en de 
voorspelbaarheid en de kostenefficiëntie 
te bevorderen, alsook overcompensatie te 
vermijden en meer samenhang aan te 
brengen tussen de lidstaten; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar afschaffing van de 
nationale stimuleringsmechanismen; meent 
echter dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

Or. en

Amendement 439
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar afschaffing van de 
nationale stimuleringsmechanismen; 

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren en 
mogelijk compensaties voor 
systeemdiensten op te nemen; is er echter 
tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uitvoering van
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meent echter dat deze mechanismen niet 
met terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

deze richtsnoeren in de lidstaten van 
cruciaal belang is om ervoor te zorgen dat 
de nationale steunregelingen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

Or. en

Amendement 440
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar afschaffing van de 
nationale stimuleringsmechanismen; meent 
echter dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar passende 
coördinatie van de nationale 
stimuleringsmechanismen; merkt op dat 
abrupte wijzigingen van dergelijke 
steunmechanismen of afschaffing 
daarvan ten koste gaat van de
zichtbaarheid en rechtszekerheid voor
investeerders;

Or. en

Amendement 441
Kathleen Van Brempt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar afschaffing van de 
nationale stimuleringsmechanismen; meent 
echter dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat pas wanneer 
technologieën volledig marktrijp zijn 
uiteindelijk moet worden gestreefd naar 
afschaffing van de nationale 
stimuleringsmechanismen; onderschrijft 
dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

Or. en

Amendement 442
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar afschaffing van de 
nationale stimuleringsmechanismen; meent 

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; is van 
mening dat deze hervorming in nauwe 
samenwerking met de marktspelers dient 
plaats te vinden, teneinde te zorgen voor 
voorspelbare voorschriften en voor 
vertrouwen van de betrokken spelers;
roept de Commissie op deze richtsnoeren 
zo spoedig mogelijk te presenteren; is er 
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echter dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar harmonisatie 
middels geleidelijke afschaffing van de 
nationale stimuleringsmechanismen; meent 
echter dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

Or. fr

Amendement 443
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar afschaffing van de 
nationale stimuleringsmechanismen; meent 
echter dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES om de 
voorspelbaarheid en de kostenefficiëntie 
te bevorderen, alsook overcompensatie te 
vermijden en meer samenhang aan te 
brengen tussen de lidstaten; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar afschaffing van de 
nationale stimuleringsmechanismen; meent 
echter dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

Or. en
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Amendement 444
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar afschaffing van de 
nationale stimuleringsmechanismen; meent 
echter dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 
hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar afschaffing van de 
nationale stimuleringsmechanismen; meent 
echter dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan; verzoekt de Commissie de 
mogelijkheden te onderzoeken om deze 
nieuwe richtsnoeren bindend te maken 
voor de lidstaten en op die manier de 
convergentie tussen steunmechanismen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 445
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie richtsnoeren op te stellen 
voor goede praktijken en voor de 

28. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie niet-bindende richtsnoeren 
op te stellen voor goede praktijken en voor 
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hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar afschaffing van de 
nationale stimuleringsmechanismen; meent 
echter dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

de hervorming van nationale 
stimuleringsregelingen voor RES; roept de 
Commissie op deze richtsnoeren zo 
spoedig mogelijk te presenteren; is er 
echter tegelijkertijd van overtuigd dat 
richtsnoeren voor goede praktijken slechts 
een eerste stap zijn en dat uiteindelijk moet 
worden gestreefd naar geleidelijke 
afschaffing van de nationale 
stimuleringsmechanismen; meent echter 
dat deze mechanismen niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd of 
opgeschort kunnen worden omdat hier 
desastreuze signalen voor investeerders 
van uitgaan;

Or. pl

Amendement 446
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van mening dat eenvoudigere 
toegang tot kapitaal hernieuwbare energie 
zal helpen concurrerender te maken; 
beschouwt zekerheid voor de lange 
termijn en een doelstelling voor 2030 voor 
hernieuwbare energie als de beste manier 
om investeerders het noodzakelijke 
vertrouwen te verschaffen en het 
investeringsrisico te verminderen; 
verzoekt de Commissie om innovatieve 
financiële instrumenten te ontwikkelen en 
de Europese Investeringsbank, nationale 
financieringsinstellingen en instellingen 
met langlopende verplichtingen zoals 
pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen een grotere 
rol toe te kennen bij de financiering van 
hernieuwbare-energieprojecten;
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Or. en

Amendement 447
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. onderstreept dat de inachtneming 
van richtlijnen een eerste stap naar meer 
convergentie tussen de 
stimuleringsmechanismen van de 
lidstaten voor RES betekent, zodat een 
technologisch optimale, zekere en 
betaalbare energievoorziening kan 
worden bereikt en het 
concurrentievermogen en de 
innovatiecapaciteit van de Europese Unie 
kunnen worden versterkt;

Or. de

Amendement 448
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Commissie om een 
actieplan in te dienen voor hernieuwbare 
verwarmings- en koelingstechnologieën 
met daarin een analyse van de Europese 
vraag naar warmte en koeling alsook met 
een uiteenzetting van de beste praktijken 
ter ondersteuning van de sector;

Or. en
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Amendement 449
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. merkt op dat hernieuwbare 
energiebronnen in veel lidstaten reeds een 
marktaandeel van meer dan 20 % hebben 
behaald en dat de nationaal vastgestelde 
toevoer- en voorrangsregelingen 
inmiddels tot concurrentieverstoringen 
leiden;

Or. de

Amendement 450
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Kopje 6 bis (nieuw) (na paragraaf 28)

Ontwerpresolutie Amendement

Een kader voor hernieuwbare energie na 
2020

Or. en

Amendement 451
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 6 bis (nieuw) (na paragraaf 28)

Ontwerpresolutie Amendement

Een Europees kader ter bevordering van 
hernieuwbare energie na 2020
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Or. en

Amendement 452
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

Schrappen

Or. fi

Amendement 453
Giles Chichester, Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 

Schrappen
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Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

Or. en

Amendement 454
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. is ervan overtuigd dat er ook in de 
toekomst technologie-, regionale en 
segmentspecifieke steunmechanismen 
nodig zullen zijn om te zorgen voor een 
optimale benutting van de hulpbronnen 
en geschikte oppervlakten in de nabijheid 
van verbruikscentra; stelt tevens dat 
uitsluitend met een Europees 
stimuleringsbeleid de mogelijkheden van 
RES ten volle benut kunnen worden 
binnen het meest kostenefficiënte kader; 
ziet gezien de voordelen van 
hernieuwbare-energiefaciliteiten in 
eigendom van gemeenschappen en 
coöperaties doorslaggevende voordelen in 
een Europese doelstelling voor 
hernieuwbare-energieproductie in 
eigendom van burgers;

Or. en
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Amendement 455
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. is ervan overtuigd dat de huidige RES-
richtlijn nationale doelstellingen 
succesvol paart aan nationale 
steunregelingen, waarbij overheden deze 
combineren kunnen met 
gemeenschappelijke steunregelingen;
neemt kennis van de positieve ervaringen 
in bepaalde Europese landen, te weten 
Zweden en Noorwegen, die aantonen dat 
een gemeenschappelijke aanpak in een 
geïntegreerde elektriciteitsmarkt 
innovaties mogelijk maakt die beide 
nationale systemen ten goede komen;

Or. en

Amendement 456
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 

29. verzoekt de Commissie tegen de 
achtergrond van wetgeving voor de 
periode na 2020 die gebaseerd is op 
ambitieuze en bindende hernieuwbare-
energiedoelstellingen, te analyseren of 
een EU-breed systeem ter bevordering van 
RES wellicht niet een kostenefficiënter 
kader biedt voor volledige verwezenlijking 
van het potentieel; merkt op dat een 
technologieneutraal Europees beleid 
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en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

uitsluitend op basis van 
uitstootdoelstellingen voor broeikasgassen 
slechts de goedkoopste technologieën 
bevorderen zou, ten koste van de innovatie 
en de verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van Europa op de 
lange termijn;

Or. en

Amendement 457
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese energiemarkt, waarbij de 
energieleveranciers één duidelijke, van 
tevoren vastgestelde doelstelling moeten 
behalen;

Or. fr

Amendement 458
Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES;

Or. en

Amendement 459
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 

29. is ervan overtuigd dat uitsluitend een 
hernieuwbare-energiedoelstelling van 
45% hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in 2030 - na die van 
20% voor 2020 - in lijn is met de 
langetermijnsdoelstelling van de EU om 
haar CO2-uitstoot tegen 2050 met 80% tot 
95% te verminderen en dat deze 
doelstelling voor 2030 een belangrijke 
mijlpaal zou zijn binnen dit hele pad, 
omdat deze een cruciaal signaal doet 
uitgaan aan investeerders en het meest 
kostenefficiënte kader creëert waarin het 
volledige potentieel kan worden ontplooid;
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opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

Or. en

Amendement 460
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met behulp van 
een gemeenschappelijke EU-aanpak ten 
volle binnen het meest kostenefficiënte 
kader benut kunnen worden; is 
voorstander van een progressieve 
convergentie van nationale 
steunregelingen om te voorkomen dat de 
mededinging als gevolg van gescheiden en 
ongelijksoortige nationale initiatieven 
wordt verstoord, daarbij evenwel rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
de energiemix van de lidstaten;

Or. en

Amendement 461
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES dankzij een 
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Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

sterkere convergentie van de
stimuleringsmechanismen langdurig, 
binnen het meest kostenefficiënte kader en 
volgens eerlijke concurrentievoorwaarden 
ten volle benut kunnen worden; ziet tegen 
de achtergrond van de verscheidenheid 
van in de lidstaten bestaande 
stimuleringsmechanismen de noodzaak 
om op korte termijn vaart te zetten achter 
de discussie over een passend Europees 
stimuleringsmechanisme;

Or. de

Amendement 462
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. ziet potentiële voordelen in 
technologisch neutrale nationale markten
voor RES, waarbij de energieleveranciers 
verplicht zijn een van tevoren vastgesteld
deel van de elektriciteit die zij leveren uit 
RES te halen, en aan hun verplichtingen 
te voldoen door certificaten te overleggen 
die verhandeld kunnen worden op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat er 
een combinatie van stimuli en boetes
voorhanden moet zijn om te garanderen 
dat voldaan wordt aan de verplichtingen;

Or. en
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Amendement 463
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. pleit ervoor de invoering van RES in 
de EU doeltreffender te maken door toe te 
werken naar een stelsel van Europese 
stimuleringsmaatregelen voor 
hernieuwbare energiebronnen, gebaseerd 
op een technologieneutraal
marktuitwisselingssysteem van nationale 
oorsprongscertificaten op basis van 
specifieke soorten hernieuwbare energie 
dáár ingevoerd worden waar deze het 
meest doeltreffend zijn, opdat de 
stimuleringskosten ervan kunnen worden 
verminderd en er gezorgd wordt voor een 
doeltreffende aanwending van middelen;
steunt de instelling van tevoren 
vastgestelde delen voor energieopwekking 
uit RES, waarbij een van de manieren om
deze delen ook te kunnen behalen 
verhandeling van certificaten op 
voornoemde markt is; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

Or. en

Amendement 464
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 29. onderkent de cruciale voordelen in een 
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mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

technologisch neutrale Europese markt 
voor RES, waarbij de energieleveranciers 
van tevoren vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

Or. en

Amendement 465
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen; 
stelt vast dat uit de ervaringen in de 
lidstaten blijkt dat bij niet-naleving hoge 
boetes moeten worden opgelegd om te 
garanderen dat deze delen worden behaald;
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Or. en

Amendement 466
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. Europa heeft concurrerende 
energieprijzen nodig en daarom 
kostenefficiënte RES-systemen. Dit kan 
worden bewerkstelligd binnen de 
nationale systemen of middels een EU-
wijd systeem; ziet cruciale voordelen in een 
technologisch neutrale Europese markt 
voor RES, waarbij de energieleveranciers 
van tevoren vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

Or. en

Amendement 467
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 

29. is ervan overtuigd dat een Europees 
stimuleringsmechanisme eraan zou 
kunnen bijdragen dat de mogelijkheden 
van RES ten volle benut worden binnen 
het meest kostenefficiënte kader; ziet 
cruciale voordelen in een technologisch 
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Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

neutrale Europese markt voor RES, waarbij 
de energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

Or. pl

Amendement 468
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet 
mogelijke voordelen in een technologisch 
neutrale Europese markt voor RES, waarbij 
de energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald; stelt vast dat een 
dergelijk op de markt gebaseerd stelsel 
diepgaand moet worden geanalyseerd ten 
aanzien van de effecten op het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en dat in elk geval ook 
andere stimuleringsmodellen moeten 
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worden aangedragen;

Or. de

Amendement 469
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; wijst met het 
oog op de verschillende mogelijkheden in 
Europa voor de verschillende RES-
technologieën voortvloeiend uit de 
specifieke geografische omstandigheden, 
op de noodzaak om investeringen in RES 
daar te stimuleren waar de mogelijkheden 
ervoor het grootst zijn, om aldus te zorgen 
voor een doeltreffende aanwending van 
publieke middelen; ziet cruciale voordelen 
in een technologisch neutrale Europese 
markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

Or. en

Amendement 470
Riikka Manner



PE500.604v01-00 256/274 AM\920120NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader, maar stelt 
vast dat de lidstaten en de regio's ieder 
hun eigen krachten hebben en dat er een 
permanent steunbeleid op nationaal 
niveau nodig is; ziet cruciale voordelen in 
een technologisch neutrale Europese markt 
voor RES, waarbij de energieleveranciers 
van tevoren vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt echter vast dat een 
certificatensysteem in een aantal lidstaten 
wellicht niet de beste oplossing is; stelt 
vast dat uit de ervaringen in de lidstaten 
blijkt dat bij niet-naleving hoge boetes 
moeten worden opgelegd om te garanderen 
dat deze delen worden behaald;

Or. fi

Amendement 471
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme 
waarbinnen tevens sprake is van 
convergentie tussen nationale 
steunregelingen, ten volle benut kunnen 
worden binnen het meest kostenefficiënte 
kader; ziet cruciale voordelen in een 
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vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

technologisch neutrale Europese markt 
voor RES, waarbij de energieleveranciers 
van tevoren vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

Or. en

Amendement 472
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme dat is 
ingebed in de algehele inspanningen om 
de economie koolstofarm te maken en dat 
gecoördineerd wordt met de overige pijlers 
van het EU-klimaatbeleid, ten volle benut 
kunnen worden binnen het meest 
kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

Or. en
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Amendement 473
Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES en andere 
koolstofarme technologieën met slechts 
één Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

Or. en

Amendement 474
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 

29. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
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energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-
naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen 
worden behaald;

energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor 
bestemde markt; dit leidt dan weer tot een 
goede voorspelbaarheid en 
levensvatbaarheid van investeringen in 
RES; stelt vast dat uit de ervaringen in de 
lidstaten blijkt dat bij niet-naleving hoge 
boetes moeten worden opgelegd om te 
garanderen dat deze delen worden behaald;

Or. en

Amendement 475
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. stelt dat de hernieuwbare-
energiedoelstellingen succesvol zijn 
gebleken wat betreft het verminderen van 
de uitstoot van broeikasgassen en het 
verbeteren van de voorzieningszekerheid 
en het concurrentievermogen van de EU; 
verzoekt de Europese Commissie om de 
klimaatdoelstellingen van de EU voor de 
lange termijn te concretiseren door een 
bindende EU-doelstelling voor 2030 voor 
te stellen van tenminste 45% 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 476
Markus Pieper
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verlangt dat de nationale 
uitzonderingen op het EU-verbod op 
subsidies voor hernieuwbare energie op 
grond van concurrentieverstoringen die 
zich in landen met marktaandelen van 
meer dan 20 % hebben voorgedaan, 
worden afgeschaft; staat eveneens kritisch 
tegenover voorrangsregelingen voor de 
toevoer van RES die boven een bepaald 
marktpercentage worden toegepast, omdat 
zij instabiliteit van de netten en 
concurrentieverstoringen tot gevolg 
kunnen hebben;

Or. de

Amendement 477
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. is ervan overtuigd dat enkel een 
EU-wijde gedifferentieerde aanpak voor 
het bevorderen van hernieuwbare energie, 
inclusief hernieuwbare energieprojecten 
in handen van gemeenschappen en 
coöperaties, zal leiden tot het meest 
kosteneffectieve kader waarbinnen het 
volledig potentieel kan gerealiseerd 
worden;

Or. nl

Amendement 478
Gaston Franco
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Commissie om een 
actieplan te ontwikkelen voor 
hernieuwbare verwarming en koeling met 
daarin een analyse van de Europese vraag 
naar warmte en koeling alsook met een 
uiteenzetting van de beste praktijken ter 
ondersteuning van de sector;

Or. en

Amendement 479
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. ziet gezien de voordelen van 
hernieuwbare-energiefaciliteiten in 
eigendom van gemeenschappen en 
coöperaties doorslaggevende voordelen in 
een Europese doelstelling voor 
hernieuwbare-energieproductie in 
eigendom van burgers van 20% tegen 
2020;

Or. en

Amendement 480
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. stelt dat er een overgangsperiode 
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noodzakelijk is om Europese 
steunregelingen te ontwikkelen;

Or. sl

Amendement 481
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. stelt vast dat alle scenario's die de 
Commissie in haar "Stappenplan Energie 
2050" heeft onderzocht, uitgaan van een 
groter aandeel van hernieuwbare energie 
in de energiemix van de EU, te weten 
rond de 30% in 2030 en ten minste 55% 
tot 75% in 2050; merkt evenwel op dat 
geen van deze scenario's rekening houdt 
met een gecombineerde stijging van een 
hoger aandeel hernieuwbare energie en 
een hogere energie-efficiëntie; benadrukt 
om die reden dat een ambitieus energie-
efficiëntie- en energiebesparingsbeleid het 
aandeel hernieuwbare energie kan 
vergroten tot 45% in 2030, waardoor de 
EU tegen 2050 reeds over een nagenoeg 
geheel hernieuwbare economie kan 
beschikken;

Or. en

Amendement 482
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30
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Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor 
een Europees stimuleringsmechanisme, 
op grond waarvan de verschillende 
technologieën binnen heel Europa met 
elkaar in concurrentie kunnen treden 
dankzij een certificatenmarkt voor 
hernieuwbare energie;

Schrappen

Or. en

Amendement 483
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor 
een Europees stimuleringsmechanisme, 
op grond waarvan de verschillende 
technologieën binnen heel Europa met 
elkaar in concurrentie kunnen treden 
dankzij een certificatenmarkt voor 
hernieuwbare energie;

Schrappen

Or. fi

Amendement 484
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor 
een Europees stimuleringsmechanisme, 

Schrappen
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op grond waarvan de verschillende 
technologieën binnen heel Europa met 
elkaar in concurrentie kunnen treden 
dankzij een certificatenmarkt voor 
hernieuwbare energie;

Or. nl

Amendement 485
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor 
een Europees stimuleringsmechanisme, 
op grond waarvan de verschillende 
technologieën binnen heel Europa met 
elkaar in concurrentie kunnen treden 
dankzij een certificatenmarkt voor 
hernieuwbare energie;

Schrappen

Or. pl

Amendement 486
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor 
een Europees stimuleringsmechanisme, 
op grond waarvan de verschillende 
technologieën binnen heel Europa met 
elkaar in concurrentie kunnen treden 
dankzij een certificatenmarkt voor 
hernieuwbare energie;

30. verzoekt de Commissie om geen 
voorstellen in te dienen voor een EU-wijd 
stimuleringsmechanisme voor 
hernieuwbare energie; is van mening dat 
toekomstig beleid voort moet bouwen op 
de stimuleringsmechanismen die reeds 
bewezen hebben bij te dragen aan de 
doelstellingen voor hernieuwbare energie 
en verzoekt de Commissie om de lidstaten 
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te helpen de reeds bestaande nationale 
mechanismen te verbeteren;

Or. en

Amendement 487
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor 
een Europees stimuleringsmechanisme, 
op grond waarvan de verschillende 
technologieën binnen heel Europa met 
elkaar in concurrentie kunnen treden 
dankzij een certificatenmarkt voor
hernieuwbare energie;

30. roept de Commissie op om vandaag 
reeds de kluwen van regels op 
milieugebied ter bevordering van 
stabiliteit, eenvoud en duidelijkheid te 
beperken; acht dat de toename van elkaar 
overlappende milieudoelstellingen de 
verwezenlijking ervan in de weg kan 
staan; meent dat er moet worden gezorgd 
voor een efficiënte en degelijke Europese 
koolstofmarkt die moet fungeren als 
drijvende kracht voor investeringen in 
schone en hernieuwbare energie;

Or. fr

Amendement 488
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor een 
Europees stimuleringsmechanisme, op 
grond waarvan de verschillende 
technologieën binnen heel Europa met 
elkaar in concurrentie kunnen treden 
dankzij een certificatenmarkt voor 

30. roept de Commissie op om tegen de 
achtergrond van haar herziening van de 
samenwerkingsmechanismen in 2014 zo 
snel mogelijk voorstellen in te dienen voor 
vrijwillige regionale steunregelingen, 
bijvoorbeeld voor het offshore platform 
van de Noordzee;
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hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 489
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor een 
Europees stimuleringsmechanisme, op 
grond waarvan de verschillende 
technologieën binnen heel Europa met 
elkaar in concurrentie kunnen treden 
dankzij een certificatenmarkt voor 
hernieuwbare energie;

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor een 
klimaat- en energiepakket voor 2030, met 
inbegrip van bindende en ambitieuze 
doelstellingen ten aanzien van de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, teneinde de EU 
tegen 2050 om te vormen tot een uiterst 
efficiënte, voor bijna 100% op RES 
gebaseerde economie;

Or. en

Amendement 490
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor een 
Europees stimuleringsmechanisme, op 
grond waarvan de verschillende 
technologieën binnen heel Europa met 
elkaar in concurrentie kunnen treden 
dankzij een certificatenmarkt voor 
hernieuwbare energie;

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor een 
Europees kader voor hernieuwbare 
energie in 2030, zodat investeerders over 
de benodigde veiligheid en stabiliteit 
beschikken voor hun geplande 
investeringen na 2020;
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Or. en

Amendement 491
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor een 
Europees stimuleringsmechanisme, op 
grond waarvan de verschillende 
technologieën binnen heel Europa met 
elkaar in concurrentie kunnen treden 
dankzij een certificatenmarkt voor 
hernieuwbare energie;

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor de 
geleidelijke afschaffing van inefficiënte 
subsidies voor fossiele brandstoffen en 
kernenergie, met inbegrip van alle externe 
kosten waar momenteel nog geen 
rekening mee wordt gehouden, alsook 
verwijdering van alle andere 
marktverstoringen, zodat de verschillende 
technologieën binnen heel Europa eerlijk 
met elkaar in concurrentie kunnen treden;

Or. en

Amendement 492
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor een 
Europees stimuleringsmechanisme, op 
grond waarvan de verschillende 
technologieën binnen heel Europa met 
elkaar in concurrentie kunnen treden 
dankzij een certificatenmarkt voor 
hernieuwbare energie;

30. roept de Commissie op na een 
uitgebreide raadpleging en na een 
analytische vergelijking van de 
stimuleringsmechanismen in de EU een 
voorstel in te dienen voor een Europees 
stimleringsmechanisme voor de periode 
vanaf 2020; merkt evenwel reeds op dit 
moment op dat in het verleden 
toevoersystemen door een brede 
technologische stimulering bijzonder 
flexibel en veelbelovend zijn gebleken; 
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Or. de

Amendement 493
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie op zo snel 
mogelijk een voorstel in te dienen voor een 
Europees stimuleringsmechanisme, op 
grond waarvan de verschillende 
technologieën binnen heel Europa met 
elkaar in concurrentie kunnen treden 
dankzij een certificatenmarkt voor 
hernieuwbare energie;

30. roept de Commissie op om urgent een 
voorstel in te dienen voor een Europees 
stimuleringsmechanisme, op grond 
waarvan de verschillende technologieën 
binnen heel Europa met elkaar in 
concurrentie kunnen treden dankzij een 
certificatenmarkt voor hernieuwbare 
energie; verzoekt de Commissie dit 
voorstel ten laatste in te dienen in juni 
2013; 

Or. en

Amendement 494
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verlangt een controle van de in 
enkele landen geplande of ingevoerde 
capaciteitspremies voor conventionele 
krachtcentrales voor de instandhouding 
van de basislast, die mogelijk indruisen 
tegen de Europese concurrentieregels; 
verzoekt de lidstaten en 
energieleveranciers in plaats daarvan om, 
met integratie van RES, in de interne 
markt gemeenschappelijke Europese 
systemen ter waarborging van de basislast 
op te zetten volgens de beginselen van de 
markteconomie; verzoekt de Commissie 
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een rechtskader te ontwikkelen voor de 
koppeling van lokale installaties ter 
waarborging van de basislast;

Or. de

Amendement 495
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. stelt vast dat bio-energie de 
belangrijkste hernieuwbare energiebron 
in de EU is; acht het van belang dat de 
plannen van de Commissie met betrekking 
tot duurzaamheidscriteria voor vaste 
biomassa het gebruik van duurzame bio-
energie die in de EU en de lidstaten is 
geproduceerd, niet belemmeren en dat de 
mogelijke criteria hoofdzakelijk gebaseerd 
zijn op bestaande wetgeving en 
instrumenten voor inventarisatie en 
monitoring; merkt op dat er bij het 
vaststellen van duurzaamheidscriteria 
voor biomassa niet alleen naar 
ecologische duurzaamheid maar ook naar 
andere aspecten van duurzame 
ontwikkeling moet worden gekeken, zoals 
economische en sociale duurzaamheid, en 
dat er tevens rekening moet worden 
gehouden met de effecten van alternatieve 
energiebronnen; stelt vast dat de 
emissiefactor van biomassa 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG nul 
is;

Or. fi

Amendement 496
Fiona Hall
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. is ingenomen met de resultaten 
van de effectbeoordeling van de 
Commissie waaruit blijkt dat wanneer het 
kader voor na 2020 gegrondvest wordt op 
bindende nationale doelstellingen en een 
gecoördineerde aanpak, de economische 
bedrijvigheid op het gebied van RES op de 
lange termijn groeit, er minder fossiele 
brandstoffen hoeven te worden ingevoerd, 
er voor alle technologieën meer 
geïnnoveerd wordt, er meer 
werkgelegenheid wordt geschapen en ook 
het concurrentievermogen groeit; verzoekt 
de Commissie om een ambitieuze en 
bindende EU-doelstelling voor 
hernieuwbare energie op te stellen voor 
2030 en het wettelijk kader voor 
hernieuwbare energie voor de periode na 
2020 hierop te grondvesten;

Or. en

Amendement 497
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Europese Commissie te 
analyseren wat het meest kostenefficiënte 
en doeltreffende EU-kader voor na 2020 
zou zijn, gebaseerd op een hernieuwbare-
energiedoelstelling voor 2030; merkt op 
dat de lidstaten naar eigen inzicht 
bepaalde nationale elementen aan een 
dergelijk EU-kader kunnen toevoegen -
bijvoorbeeld eigen steunniveaus in 
zoverre die overeenstemmen met de 
nieuwe EU-convergentierichtsnoeren –
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omdat zo het best ingespeeld kan worden 
op de nationale omstandigheden; 

Or. en

Amendement 498
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. benadrukt dat specifieke mijlpalen 
voor 2030 op het vlak van hernieuwbare 
energie pas kunnen worden uitgezet nadat 
er is nagedacht over hoe het energie- en 
klimaatbeleid na 2020 eruit moet zien, 
alsook over de mate van concurrentie op 
de Europese markten voor elektriciteit, 
verwarming en koeling en brandstoffen 
voor de vervoersector en over de tegen 
2020 verwachte energiediversiteit en 
technologische innovatie;

Or. en

Amendement 499
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. stelt voor om voort te bouwen op 
initiatieven als het gezamenlijke 
stimuleringsmechanisme van Noorwegen 
en Zweden om in voorkomende gevallen 
stap voor stap regionale gezamenlijke 
stimuleringsmechanismen tot stand te 
brengen rond gemeenschappelijke 
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energiemarkten als de Nord Pool-markt;

Or. en

Amendement 500
Marisa Matias, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Commissie een 
bindende doelstelling af te kondigen van 
45% voor hernieuwbare energie voor 
2030, gebaseerd op voortzetting van de 
succesvol met het klimaat- en 
energiepakket ingeslagen weg, teneinde 
investeerders zekerheid te bieden voor de 
lange termijn en miljoenen banen te 
scheppen en zo mede de crisis te boven te 
komen;

Or. en

Amendement 501
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Europese Commissie 
om een analyse te maken van de 
voordelen van verlenging van de 
hernieuwbare-energiedoelstellingen tot na 
2020, waaronder doelstellingen voor 
2030, om de bedrijfstak waarin de EU een 
concurrentievoordeel heeft opgebouwd, 
blijvend duidelijkheid te bieden ten 
aanzien van het investeringsklimaat 
alsook om het technologisch leiderschap 
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van de EU en de industriële innovatie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 502
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. deelt de bezorgdheid van de 
Commissie dat de sterke jaarlijkse groei 
van hernieuwbare energie die nu dankzij 
de doelstellingen voor 2020 6% bedraagt, 
na 2020 zou kunnen inzakken tot 1% als 
weer wordt overgegaan tot de orde van de 
dag;

Or. en

Amendement 503
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. is van mening dat feed-in-
tariefregelingen kunnen bijdragen aan 
een consumentgestuurde ontwikkeling 
van lokale en regionale hernieuwbare 
energiebronnen, met een ware 
democratisering van investeringen en 
eigendom op de energiemarkt van de EU 
tot gevolg;

Or. en
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Amendement 504
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 quater. wijst op het feit dat 
convergentie van 
stimuleringsmechanismen uitsluitend een 
kans van slagen heeft op een volledig 
geliberaliseerde en geïntegreerde interne 
energiemarkt; wijst erop dat 
kostencoherentie van de opwekking van 
RES in lidstaten met gecoördineerde of 
gezamenlijke mechanismen een 
noodzakelijke voorwaarde is, wat betekent 
dat een dergelijke coördinatie slechts kans 
van slagen heeft op macroregionaal 
niveau, d.w.z. tussen lidstaten met 
soortgelijke geografische kenmerken en 
om die reden soortgelijke 
opwekkingskosten voor RES; steunt met 
het oog hierop de ontwikkeling van 
initiatieven als de pentalaterale 
energiemarkt;

Or. en


